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Wstęp 

Zanieczyszczenie środowiska związkami kadmu powoduje, że rośliny mogą 
nagromadzać znacznie większe ilości tego metalu, od uznawanych za naturalne 
(JASIEWICZ 1993]. Kadm w przeciwieństwie do miedzi zaliczany jest do grupy pier
wiastków zbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, a ponadto przeja
wia działanie toksyczne względem roślin, szczególnie przy wysokich stężeniach w 
środowisku . Toksyczność ta wynika z zaburzenia wielu procesów fizjologicznych 
oraz zakłócenia pobierania i transportu składników mineralnych (m.in. miedzi) 
[SIEDLECKA 1995]. Wpływ kadmu na pobieranie miedzi może mieć charakter sy
nergistyczny I KHAN, KHAN 1983; VASQUEZ i in. 1989] lub antagonistyczny [KEcK 
1978; BJERRE, SCHIERUP 1985; GUSSARSSON i in. 1995]. Zróżnicowana reakcja roślin 
skłania do podejmowania badań nad mechanizmem toksycznego wpływu kadmu 
na pobieranie miedzi. 

Materiał i metody 

Doświadczenie prowadzono w warunkach kultur wodnych z kukurydzą (Zea 
mays L) odmiany KLG-220. Nasiona kukurydzy kiełkowały w kuwetach wypeł
nionych piaskiem kwarcowym. Ubytki wilgoci uzupełniano wodą destylowaną. 
Siewki po osiągnięciu odpowiedniej wielkości (2-3 liście, co odpowiadało ok. 1 O 
cm wysokości) umieszczano w otworach pokryw akwariów i przeniesiono do 
akwariów wypełnionych pożywką Hoaglanda o pH = 6,5, zawierającą mikro- i 
makroelementy: (mg·dm-3) Ca(NO3) 2·4 Hp - 910; KNO3 - 550; KH2PO4 - 150; 
MgSO4·7 Hp - 540; CuSO4·5 HP - 0,09; H3BO4 - 3,17; MnSO4·HP - 2,43; 
ZnSO4·7 Hp - 0,43; ll2MoO4 - 0,08; sól sodowo-żelazową kwasu etylenodwua
minocztcrooctowego - EDTA(NaFe) - 45,5 . Urządzenia napowietrzające praco
wały w ciągu całego okresu prowadzenia doświadczenia. Każdy obiekt obejmował 
4 powtórzenia, a powtórzeniem było akwarium o pojemności 5 dm3, w którym 
rosły 4 rośliny. Po ok. 2 tygodniach prowadzenia kultury, gdy rośliny wykształciły 
typowy, wodny system korzeniowy, dodawano do akwariów metale ciężkie w pos
taci: 3 CdSO4·8 Hp, CuSO4·5 Hp. Rośliny hodowane na pożywce Hoaglanda 
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bez dodatku metalu ciężkiego były traktowane jako rośliny kontrolne. Schemat 
doświadczenia przedstawiono w tabeli l. Po 5 tygodniach trwania doświadczenia 
określono świeżą masę korzeni i części nadziemnych. Pomiaru zawartości Cd i 
Cu dokonano metodą spektrometrii emisyjnej przy użyciu spektrofotometru ze 
wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP-AES) JY 238 produkcji 
Jobin Yvon. Prezentowane zawartości metali stanowią średnią z dwóch powtó
rzeń. Statystyczną istotność różnic plonowania pomiędzy badanymi obiektami 

. doświadczalnymi oceniano na podstawie analizy wariancji w układzie całkowicie 
losowym, wykorzystując test Duncana. 

Tabela 1; Table 1 

Schemat oraz dawki metali zastosowanych w doświadczeniu 
Experimental design and doses of metals applied in the experiment 

Obiekt; Object 
Dawka kadmu; Dose of cadmium Dawka miedzi; Dosc of coppcr 

mg·dm-3 mmol·dm-3 mg·dm-3 mmol·dm-1 

Kontrola; Control o o o o 
Cd 1 0,3 0,0026 o o 
Cd 2 1,2 0,0106 o o 
Cd 3 4,8 0,043 o o 
Cd 4 19,2 0,171 o o 
Cu o o 16 0,252 

Cdl+Cu 0,3 0,0026 16 0,252 

Cd2+Cu 1,2 0,0106 16 0,252 

Cd3+Cu 4,8 0,043 16 0,252 

Cd4+Cu 19,2 0,171 16 0,252 

Wyniki i dyskusja 

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 2, plon korzeni mieścił się w 
granicach 49,1-79,4 g św.m. na akwarium. Interakcja miedzi z najwyższą dawką 
kadmu (Cd 4 + Cu) miała charakter synergistyczny, wywołując toksyczne oddzia
ływanie tych metali na kukurydzę, a co za tym idzie powodując obniżenie plonu 
korzeni. 

Nieco odmiennie przedstawiały się plony części nadziemnych kukurydzy, 
mieszczące się w przedziale 191,1-513,5 g św.m. na akwarium (tab. 2). W tym 
przypadku za zróżnicowanie plonowania odpowiadał kadm, który spowodował 
spadek plonu w obiektach Cd 3 i Cd 4. Choć nie odnotowano istotnych różnic 
pomiędzy średnimi z obiektów bez i z dodatkiem miedzi, wystąpiło zrói..nicowanie 
pomiędzy poszczególnymi obiektami. W obiekcie Cd 2 + Cu wystąpił antagonizm 
pomiędzy kadmem a miedzią, dający w efekcie istotny wzrost plonu, w porówna
niu do obiektu bez miedzi (Cd 2). Natomiast połączenie miedzi z najwyższą 
dawką kadmu (Cd 4 + Cu) wywołało synergizm, skutkujący obniżeniem plonu. 

Na rys. 1 i 2 przedstawiono wpływ wzrastających dawek kadmu oraz stałych 
dawek miedzi na zawartość kadmu i miedzi w poszczególnych częściach kukury
dzy. Zawartość badanych pierwiastków zależała od dawki oraz analizowanej częś
ci rośliny. 
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Tabela 2; Table 2 

Plon korzeni i części nadziemnych kukurydzy traktowanej wzrastającymi dawkami kadmu 
oraz stałą dawką miedzi (g św.ro. na akwarium) 

Yield of roots and tops of maize trcated with increasing doses of cadmium 
and constant dose of copper (g of fresh matter per aquarium) 

Korzenie; Roots 

Obiekt; Object bez Cu ; without Cu Cu średnia; mcan 

Kontrola; Control 72,9 a 57,8 be 65,4 r.n. 

Cd I 75,2 a 77,9 a 76,5 r.n. 

Cd 2 65,8 ac 72,3 a 69,1 r.n . 

Cd 3 79,4 a 73,7 a 76,5 r.n . 

Cd 4 74,2 ab 49,1 C 61 ,6 r.n . 

Średnia; Mcan 73,5 a 66,1 b -

Czt;ści nadziemne; Tops 

Kontrola; Control 486,4 a 406,4 b 446,4 a 

Cd 1 513,5 a 488,8 a 501,1 b 

Cd 2 364,3 b 440,6 ad 402,4 ac 

Cd 3 365,0 b 380,3 bd 372,7 C 

Cd 4 284,2 C 191,1 e 237,6 d 

Średnia; Mcan 402,7 r.n . 381,4 r.n . -

Litery alfabetu oznaczają grupy jednorodne utworzone w oparciu o test Duncana (a = 0,05) ; The 
lctters denotc homogenous groups based on Duncan test (a = 0.05) 
r.n. - różnice nieistotne; differences not insignificant 
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wzrastaJącym1 dawkami kadmu oraz stałą dawką m1Cdz1 (mg·kg-t s.m.) 

Content of cadmium in roots, stems and leaves of maize treated with increa
sing doses of cadmium and constant dose of copper (mg·kg--1 DM) 
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Bez względu na to, który metal wprowadzono do pożywki, zdecydowanie 
największe jego ilości kumulowafy korzenie. We wszystkich częściach kukurydzy 
zawartość kadmu wzrastała zgodnie ze wzrostem stężenia tego pierwiastka w po
qwce. Zawartość kadmu w korzeniach mieściła się w szerokim zakresie 0,4-2695 
mg·kg-1 s.m. Jeżeli wyniki z obiektów, w których zastosowano kadm i miedź od
niesie się do wyników z obiektów, w których zastosowano wyłącznic kadm, można 
zauważyć, że dodatek miedzi wywołał spadek zawartości kadmu (rys. 1). 

Zawartość miedzi w korzeniach z obiektów, w których nie stosowano do
datku tego metalu, była dość stabilna, natomiast w obiektach z dodatkiem miedzi 
podlegała znacznym wahaniom (rys. 2). 

Nieco odmiennie przedstawiają się wyniki badanych metali w łodygach . 
Daje się zauważyć wpfyw kadmu na zawartość miedzi, przejawiający się podwyż
szeniem jej zawartości, szczególnie w obiektach Cd 3 + Cu i Cd 4 + Cu (rys. 2). 

Analizując zawartość miedzi w liściach należy stwierdzić, iż w obiektach 
Cd 1 + Cu, Cd 2 + Cu i Cd 3 + Cu nastąpił wzrost zawartości tego metalu, 
natomiast w obiekcie Cd 4 + Cu nastąpiło obniżenie do poziomu zbliżonego do 
kont roli ( rys. 2). 
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Zawartość miedzi w korzeniach, łodygach i liściach kukurydzy traktowanej 
wtrastającymi dawkami kadmu oraz stałą dawką miedzi (mg·kg-1 s.m.) 

Copper contcnt in roots, stems and leavcs of maize trcatcd with increasing 
doses of cadmium and constant dosc of copper (mg·kg-1 DM) 

Dane literaturowe na temat interakcji kadmu z innymi metalami ciężkimi w 
roślinach nie są zgodne. Notowane zróżnicowanie interakcji kadmu z innymi me
talami może wynikać z odmienności gatunków, a nawet odmian stosowanych do 
badań, niejednakowych środowisk wzrostu roślin i odmiennych poziomów stę;i.eń 
metali stosowanych w doświadczeniach. Doniesienia o antagonizmie kadmu z 
miedzią można spotkać w pracy YANGA i in. [1996], gdzie kadm ograniczył pobie
ranie i transport miedzi w roślinach kukurydzy, rajgrasu i koniczyny. Podobnie 
G USSARSSON i in. [1995] badając interakcję Cd/Cu w siewkach brzozy odnotował 
obniżenie zawartości miedzi w korzeniach i pędach. W pracy tej stwierdzono, że 
przy niskim stężeniu miedzi w podłożu kadm wywierał negatywny wpfyw na za-
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wartość miedzi jedynie w pędach. Wystąpiła również zależność odwrotna, to zna
czy micd;,, obniżała zawartość kadmu w korzeniach i pędach, kiedy st(2żcnic Cu 
było równe lub wyższe od stążenia Cd. W badaniach własnych odnotowano za
równo synergizm i antagonizm Cd/Cu. Synergizm wystąpił przy niższych dawkach 
kadmu, natomiast antagonizm przy najwyższej dawce kadmu (19,2 mg·dm-3), po
wodując zmniejszenie zawartości miedzi. 

Wnioski 

l. Korzenie kukurydzy odmiany KLG-220 wykazywały dużą odporność na zas
tosowane dawki kadmu. Jedynie miedź połączona z najwyższą dawką 
kadmu działała toksycznie na system korzeniowy. 

2. Odnotowano zróżnicowane plonowanie części nadziemnych w zależności od 
zastosowanej dawki metali. Połączenie niskiej dawki kadmu z miedzią wy
wołało antagonizm tych metali przejawiający się wzrostem plonu. Natomiast 
zastosowanie najwyższej dawki kadmu z miedzią wywołało synergizm, który 
pogłębił toksyczne oddziaływanie tych metali na rozwój części nadziemnych 
kukurydzy. 

3. Miedź wykazała inhibicyjne działanie na pobieranie kadmu, bez względu na 
to jaką dawkę kadmu zastosowano. 

4. Kadm wprowadzony do podłoża w zakresie niskich i średnich st(2żeń wywo
łał wzrost zawartości miedzi w poszczególnych częściach kukurydzy. 
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Streszczenie 

Celem badań było określenie wpływu wzrastających stężeń kadmu oraz sta
łej dawki miedzi na plon oraz zawartość kadmu i miedzi w poszczególnych orga
nach kukurydzy. Badania prowadzono w warunkach kultur wodnych. Schemat 
doświadczenia obejmował 10 obiektów: kontrola, Cd 1, Cd 2, Cd 3, Cd 4, Cu, 
Cd 1 + Cu, Cd 2 + Cu, Cd 3 + Cu, Cd 4 + Cu. 

Biorąc pod uwagę plon, odnotowano synergizm pomiędzy wysokimi dawka
mi kadmu a miedzią zarówno w przypadku korzeni, jak i części nadziemnych. Sy
nergizm ten wywołał obniżenie plonowania. Stwierdzono również antagonizm 
pomiędzy niską dawką kadmu (1,2 mg·dm-3) a miedzią, dający w efekcie wzrost 
plonu. Wprowadzenie miedzi do podłoża spowodowało wyraźne obniżenie zawar
tości kadmu w analizowanych częściach roślin. 
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Summary 

The aim of the prcsent study was to observe the influence of increasing 
cadmium concentrations on the yicld and contcnt of cadmium and copper in 
particular parts of the maize. Investigations were carried out in water culturcs. 
Experimental design comprised 10 objects: O, Cd 1, Cd 2, Cd 3, Cd 4, Cu, Cd 
1 + Cu, Cd 2 + Cu, Cd 3 + Cu, Cd 4 + Cu. 

Taking into account yield, both in roots and tops, a synergism between 
high doses of cadmium and copper was noted. This synergism caused a decrcase 
in yielding. An antagonism was also found between low doses of cadmium (1.2 
mg·dm-3) and copper, expressed as an increase of yield. Introducing of copper 
into the medium caused a elear decrease of cadmium content in the invcstigated 
parts of the maize. 
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