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Wstęp 

Postępujące w ostatnich latach zanieczyszczenie środowiska zwiększa zain
teresowanie skażeniem surowców roślinnych metalami ciężkimi. Dla ludzi i in
nych organizmów żywych, groźne są zanieczyszczenia analogami pierwiastków 
niezbędnych do życia, ponieważ w trakcie ewolucji nie wykształciły one mechaniz
mów umożliwiających im rozróżnienie jonów charakteryzujących się dużym podo
bieństwem, ani też skutecznych sposobów pozbywania się ich [KLUSKA 1990]. 

Pierwiastkiem, którego stężenie w środowisku stale rośnie jest kadm - bio
logiczny analog wapnia [KLUSKA 1990; SzTEKE 1992]. Może on przedostawać się do 
rośliny dwoma drogami: przez liście ( ok. 30%) i przez system korzeniowy ( ok. 
70% ). Zawartość kadmu w roślinie zależy od wielu czynników i nie jest prostym 
wykładnikiem stężenia tego metalu w środowisku. Na absorpcję tego pierwiastka 
mają wpływ takie czynniki jak: 

a) chemiczna forma kadmu - absorpcji przez system korzeniowy ulega _jedynie 
kadm wystc,pujący w postaci soli rozpuszczalnych w wodzie, 

b) pH (odczyn gleby) - spadek pH, czyli zwiększenie kwasowości gleby, powo
duje u większości roślin obniżenie absorpcji kadmu, 

c) obecność innych metali w glebie - Zn, Fe, Cu może obniżać akumulację 
kadmu w roślinach, 

d) warunki środowiska - np. temperatura gleby, wilgotność, ilość materii orga
nicznej. Materia organiczna poprzez mechanizmy absorpcji i helatowania 
zmniejsza przystępność kadmu, a zatem jego akumulację, 

c) gatunek rośliny - do gromadzenia wysokich stężeń kadmu mają tendencje 
niektóre czerwono zabarwione części roślin, np. korzeń marchwi czy paster
naku [KLUSKA 1990; SZTEKE 1992; KOŁODZIEJ 1997]. 

Stwierdzono też korelację między zawartością suchej masy a stopniem aku
mulacji kadmu: dużą zawartością tego metalu charakteryzują się ziarna zbóż, zaś 
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małą owoce soczyste [KLUSKA 1990]. 
Owoce jagodowe zajmują znaczące miejsce w strukturze upraw Polski po

łudniowo-wschodniej, tutaj też znajdują się liczne zakłady przetwórcze wykorzys
tujące je jako podstawowy surowiec (Hortex-Leżajsk, ZPOW Krosno, Alima-Ger
ber Rzeszów). 

Celem pracy było określenie zawartości kadmu w owocach jagodowych po
chodzących z rejonu Polski południowo-wschodniej. 

Materiały i metodyka badań 

Owoce do badań pobierano z plantacj i produkcyjnych oraz działki pracow
niczej oddalonych od szlaków komunikacyjnych - (aronia, porzeczka czarna, po
rzeczka czetwona, malina, truskawka, jeżyna bezkolcowa, borówka wysoka). 
Próbki owoców dzikorosnących (bez czarny, borówka czetwona i jeżyna leśna) 

pobierano również z dala od często uczęszczanych dróg. Badania wykonano w 
latach 1991-1996. 

Zawartość kadmu w owocach i glebie oznaczono z zastosowaniem spekto
metrii atomowej (AAS). Mineralizację badanego materiału przeprowadzono na 
,,mokro" w mieszaninie kwasów HNO3 i HC1O4 w stosunku 4:1, po czym ilościo
we określenie związków kadmu przeprowadzono techniką płomieniową [Ew1NG 
1980; PINTA 1987]. Do oznaczeń zastosowano spektofotometr absorpcji atomowej 
firmy Philips, model Sp-9800. Wyniki przedstawiono w odniesieniu do świeżej 
masy. Badania wykonano w Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie. Oznaczono 
również odczyn gleby oraz zawartość w niej takich składników jak: wapń, magnez, 
fosfor, potas i kadm. Próbki gleby pobierano z warstwy 20-40 cm. Magnez ozna
czano kolorymetrycznie metodą Schachtschabela [LITYŃSKI i in. 1976]. Oznaczanie 
związków fosforu przeprowadzono kolorymetrycznie według Egnera-Rcihma [LI
TYŃSKI i in. 1976]. Potas i wapń oznaczono metodą fotometrii emisyjnej [LITYŃSKI i 
in. 1976]. Odczyn gleby oznaczono potencjometrycznie w Hp i w roztworze HCl 
o stężeniu 1 mol·dm-3 (OSTROWSKA i in. 1991 ]. 

Wyniki i dyskusja 

Owoce jagodowe ze względu na swoje walory dietetyczne zajmują znaczące 
miejsce w diecie człowieka i spożycie ich systematycznie rośnie . Dlatego szczegól
nie ważna jest ich jakość. Niska zawartość metali ciężkich jest jednym z wyznacz
ników wysokiej jakości tych owoców [SURDEL 1996]. Dopuszczalna zawartość 

kadmu w owocach jagodowych wynosi 0,05 mg Cd·kg-1 [Monitor Polski 1993]. 
Zawartość tego pierwiastka w analizowanych owocach przedstawia tabela 1. 

Jak wynika z danych w niej zawartych, oznaczona ilość pietwiastka w owocach 
zależała od gatunku oraz przebiegu okresu wegetacji. Najwyższą zawartością tego 
pierwiastka charakteryzowały się we wszystkich badanych latach owoce aronii . 
Zawartość ta mieściła się w szerokich granicach, bo od 0,040 mg Cd·kg-1 w 1991 
r. aż do 0,084 mg Cd·kg-1 uzyskanych w 1995 r., przy średniej 0,068 mg Cd·kg-1• 

Owoce aronii zawierały więc kadm w ilościach przekraczających bezpieczne do
puszczalne wartości. 
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Rodzaj owoców 
Kind of fruits 

Aronia 
Aronia melanocarpa 

Porzeczki czarne 
Black current 

Porzeczki czerwone 
Red current 

Maliny 
Raspberries 

Truskawki 
Strawberries 

Borówka wysoka 
High bilberry 

Jeżyna bezkolcowa 
Blackberry 

Borówka czarna 
Forest bilberry 

Bez czarny 
Sambucus 

Jeżyna leśna 

Forest blackberry 

Zawartość kadmu w owocach jagodowych (mg·kg-1) 

Cadmium content in berry fruits (mg·kg-1) 

Zawartość kadmu; Cadmium content 

Rok zbioru; Year of crop 

1991 1992 1993 1994 1995 

0,040 0,080 0,067 0,056 0,084 

0,040 0,039 0,D20 0,056 0,D20 

0,022 0,025 0,045 0,D20 0,D20 

0,012 0,013 0,035 0,DI0 0,025 

0,040 0,D20 0,D30 0,D20 0,035 

0,035 0,D20 0,DI0 0,D20 0,D30 

0,040 0,017 0,018 0,022 0,D30 

0,060 0,026 0,028 0,033 0,038 

0,012 0,028 0,033 0,040 0,055 

0,()20 0,()20 0,()20 0,040 0,040 

Tabela 1; Table 1 

Wartość 

średnia 

1996 Average 

0,082 0,068 

0,026 0,031 

0,015 0,024 

0,013 0,018 

0,040 0,031 

0,040 0,026 

0,035 0,027 

0,035 0,037 

0,040 0,024 

0,040 0,D30 

Owoce pozostałych gatunków zawierały mniej kadmu niż wartości określane 
jako bezpieczne. Porzeczki czarne charakteryzowały się wyższą zawartością 

kadmu niż podaje to WOJCIECHOWSKA-MAZUREK i in. [1995] oraz BULIŃSKI i in. 
[1987], ale nieco niższą niż określiły to w swojej pracy JĘDZEJCZAK i SzTEKE [1989]. 
Podobnym poziomem kadmu charakteryzowały sit:; owoce truskawek (0,031 mg 
Cd·kg-1). Najniższą zawartość analizowanego pierwiastka miały owoce malin, ilość 
ta wahała się od 0,010 mg Cd·kg-1 do 0,035 mg Cdkg -1 przy średniej zawartości 
0,018 mg Cd·kg-1. 

Przedstawione wyniki są zbliżone do uzyskanych przez BULIŃSKIEGO i in. 
[1987] i niższe od określonych przez JĘDRZEJCZAK i SzTEKE [1989] oraz W0JCIE
c1-1owsKĄ-MAZUREK i in. [1995]. W tabeli 2 przedstawiono zestawienie wyników 
analizy gleby z plantacji krzewów jagodowych. 

Uprawiane na niewielkich powierzchniach południowo-wschodniej Polski 
borówka wysoka i jeżyna bezkolcowa zawierają podobne ilości związków kadmu 
0,026 i 0,027 mg Cd·kg-1. Owoce leśne zebrane z dala od szlaków komunikacyj
nych zawierają również kadm w ilościach niższych niż dopuszcza to norma. Wie
loletnie badania potwierdzają wcześniejsze przypuszczenia dotyczące zawartości 
kadmu w owocach jagodowych pochodzących z Polski południowo-wschodniej. 
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Tabela 2; Table 2 

Zestawienie wyników dotyczących analizy gleby z plantacji krzewów jagodowych 
Combination of the results respecting analysis of soi! from plantation of bcrry fruits 

Gatunek Odczyn Zawartość składników 
Lp. Miejscowość Soil reaction Component csontent (mg·kg-1) 
No. Species 

Locality pH,,,o pH„Cl c, Mg P2O5 Kp Cd 

Porzeczka czarna 
Black currant 

I. Albigowa 5,30 4,17 103,89 6,55 47,50 12,59 0,04 
2. Strażów 5,56 4,32 75,68 2,60 24,00 1,23 0,05 
3. Rzeszów 6,03 4,82 123,16 14,30 28,00 27,64 0,05 
4. Krzemienica 5,03 3,96 48,20 2,20 32,44 17,11 0,04 

Aronia 
Aronia melanocarpa 

5. Albigowa 5,31 4,20 97,81 6,62 32,50 21,58 0,04 
6. Krzemienica 4,58 3,88 56,40 l,80 20,50 9,50 0,04 

Borówka wysoka 
High bilberry 

7. Alb igowa 4,50 3,65 71,04 1,50 41,25 11,96 0,04 
8. Budy Glogowskie 4,75 4,23 3,67 1,10 3,32 22,50 0,04 
9. D~browica 4,33 3,67 9,64 1,50 13,75 18,25 0,04 

Jeżyna bezkolcowa 
Black berry 

10. Albigowa 6,25 5,80 101,00 5,20 42,50 16,20 0,04 
11. Rzeszów 6,03 4,82 123,00 15,00 27,00 25,00 0,05 

Wnioski 

1. Owoce jagodowe pochodzące z południowo-wschodniej Polski zawierają 

związki kadmu w ilościach bezpiecznych dla zdrowia (poniżej dopuszczalnej 
normy). Wyjątek stanowi aronia. 

2. Owoce aronii mają tendencję do gromadzenia kadmu w ilościach bliskich 
do dopuszczalnych przez normy, niezależnie od przebiegu okresu wegetacji. 

3. Zauważono duże zróżnicowanie absorpcji związków kadmu ana lizowanych 
owoców w obrębie jednego gatunku zależnie od przebiegu wegetacji . 
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Streszczenie 

Przeprowadzono analizę zawartości związków kadmu w owocach jagodo
wych pochodzących z Polski południowo-wschodniej. Analizę wykonano w owo
cach pochodzących z plantacji i ogródków działkowych oraz dzikorosnących. Wie
loletnie badania wskazują, że ilość zaabsorbowanego kadmu w analizowanych 
owocach mieści sic; w granicach norm. Wyjątek stanowią owoce aronii, które gro
madzą tego pierwiastka wic;cej niż dopuszczają normy. 
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FROM PLANTATIONS IN THE SOUTH-EASTERN POLAND 

Maria Surdel 
Department of Processing and Science on Agricultural Commodities in Rzeszów, 

Agricultural University, Kraków 

Key works: berry fruits, cadmium 

Summary 

Cadmium content in berry fruits coming from the south-eastcrn Poland 
was anaJyzcd. T/1c anaJysis included the fruits from plantations, garden p/ots and 
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growing wild. The examinations showed that the quant1t1es of cadmium con
tained in analysed berries wcrc within the limits pcrmissible to consumption. In 
aronia fruits only the Cd content exceeded the admissible threshold. 
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