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Niewielkie ilości pierwiastków śladowych i metali ciężkich pochodze- 

nia naturalnego występują w przyrodzie na skutek normalnych procesów 

geochemicznych zachodzących w skorupie ziemskiej. Wraz z rozwojem 

przemysłu i intensyfikacji rolnictwa do środowiska dostają się dodatkowe 

ilości różnych pierwiastków [17, 18, 22, 27, 31, 32]. Skażenie środowiska 

polega zatem na zwiększaniu się w glebie, powietnzu i wodzie zawartości 

takich pierwiastków jak: Cd, Cr, Cu, Hg, Pb i Zm. O szkodliwości pier- 

wiastków' śladowych i metali ciężkich decyduje nie tylko ich wpływ na 

procesy glebowe, ale ich stopień przyswajalności przez roślinę. Intensyw- 

ność pobieramia tych pierwiastków pnzez rośliny uzależniona jest od ich 

rozpuszczalności w wodnych roztworach glebowych, a zatem od pH, obec- 

ności kationów, potencjału oksydoredukcyjnego, zasobności w związki 

organiczne- i składu mineralnego gleby [6, 8, 12, 13, 15, 19, 20]. Występo- 

wanie pierwiastków śladowych w nadmiernych ilościach, spowodowane 

czynnikami antropogenicznymi, może działać stresowo na cały świat oży- 
wiony i to nie tylko ze względu na rolę, jaką pełnią w procesach bioche- 

micznych, ale też ma możliwość występowania interakcji typu synergi- 

stycznego lub antagonistycznego. Rośliny reagują najszybciej na zmiany 

chemiczne środowiska, ale i odznaczają się zwiększoną tolerancją oraz 

właściwościami akumulacyjnymi w stosunku do określonych pierwia- 

stkéw. 

Włączanie się w obieg pierwiastków śladowych i metali ciężkich w po- 
szczególnych ekosystemach doprowadziło do tego, że składniki te wchodzą 

w zmiennych proporcjach do łańcucha pokarmowego i w znacznych iloś- 
ciach występują w ciele zwierząt zagrażając zdrowiu człowieka [21, 27, 

33). Z tego też powodu wpływ metali ciężkich w różnych aspektach
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działania środowiskowego jest przedmiotem intensywnych badań. Między 

innymi zwrócono uwagę na kadm, który, jak stwierdzono, ma tendencję 

do akumulacji w ciele roślin i zwierząt [1, 5, 11, 12, 15-18, 24, 27, 29, 

33]. Chociaż kadm nie jest pienwiastkiem istotnym dla życia i rozwoju 

roślin, to jednak ze względu na swoje właściwości i potencjalne możli- 

wości akumulacji i wchodzenia w łańcuch pokarmowy zwierząt i czło- 

wieka stał się bezpośrednio obiektem badań nad fizjologią odżywiania 

roślin [5, 6, 8]. Kadm, jak wspomniano, w minimalnych ilościach wystę- 

puje w naturalnym środowisku, a wzrost jego zawartości w przyrodzie 

zawdzięczamy nie tylko rozwojowi różnych gałęzi przemysłu, ale i intensy- 

fikacji rolnictwa — wysokiej chemizacji i nawożenia [27, 31, 32]. Stwier- 

dzono, że zawartość kadmu w roślinach wzrasta wraz ze wzrostem jego 

ilości w otoczeniu, bez względu na źródła jego pochodzenia [1, 4, 5, 8, 

9, 13]. 
Wzrost koncentracji kadmu w roślinie wywołuje spadek produkcji 

świeżej i suchej masy [5, 6]. Objawy toksyczne występujące u soi i w po- 

midorach pod wpływem kadimu przypominają chlorozę wywołaną brakiem 

żelaza [3, 5]. Stwierdzono, że wzrost stężenia kadmu w podłożu wpływa 
nie tylko na zwiększenie pobierania i akumulacji tego pierwiastka w ciele 

rośliny, ale i na zmiany zawartości innych pierwiastków, jak Zn, Fe, Cu 

[4, 7, 8, 10, 11, 14, 23, 26, 28]. Wydaje się, że nie tylko zwiększona ilość 

kadmu w glebie może zakłócać normalmy tok pobierania innych *pier- 

wiastków, ale i interakcje zachodzące między kadmem a innymi metala- 

mi ciężkimi obecnymi w podłożu czy pożywce [7, 20, 22, 30]. Celem pracy 

było zbadanie wpływu kadmu na wzrost roślin i zawartość Mn, Zm, Fe 

i Cd w obecności EDTA i bez EDTA w warunkach hodowli w pożywce 

płynnej. 

METODYKA BADAŃ 

Pomidory Moneymaker wykiełkowane w pożywce rozcieńczonej do 

połowy wodą destylowaną przenoszono w stadium 2 liści na pożywkę 

pełną o składzie: 

KNO, 4,0 mmol/l H,BO, 100, umol/l 

Ca(NO3), * 4HO 0,5 eo, > “30 
Ca(H;PO4)e . 2H,O 0,9 KJ , ° 5,0 

MgSO, * 73830 1,0 NasMoO, * 2H,O 1,0 . 
FeSO, - 7H,O 0,1 - CuSO, - 5H,0 0,1 
Na,-EDTA 0,1 “CoCl, - 6H,O 0,1
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Po upływie dwóch tygodmi rośliny przenoszono ponownie na pożywkę 

pełną, do której dodawano Cd w ilości 0,1 i 1,0 uM oraz EDTA. Każda z 

pożywek miała zatem dwa warianty: 

I A 0,1 uM Cd — EDTA B 0,1 uM Cd— EDTA 
В 0,1 uM Cd + EDTA II A 0,1 UM Cd + EDTA 

Po trzech tygodniach rośliny mierzono, oznaczano suchą i świeżą 

masę, a następnie spalano na mokro w mieszaninie 5:1 НМО; 1 НСО, 

(Suprapur). Próbki rozcieńczano do 100 ml i oznaczano Fe, Cd, Mn, Zn 

metodą spektrometnii absorpcji atomowej. Oznaczenia wykonano na spek- 

trofotometrze Parkin-Elmer 503 w Forschungszentrum Seibersdorf w 

Austrii. Wyniki opracowano statystycznie i przedstawiono graficznie na 

wykresach, zawartość pierwiastków w suchej masie wyrażono w ppm, 

a pobieranie w ug. 

WYNIKI I DYSKUSJA 

Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że kadm w ilości 0,1 i 1,0 
KM nie powodował objawów toksycznych na liściach roślin rosnących 
na pożywkach płynnych. Na rysunku 1 pnzedstawiono wzrost roślin w 
tnzech terminach. Rośliny rosnące w obecności obu dawek kadmu nie 
różmiły się wzrostem przez pierwsze dwa tygodnie. Dopiero po 21 dniach 
wystąpiły wywaźne różnice. Rośliny rosnące w pożywce bez EDTA nie 
różniły się wzrostem, natomiast u roślin z pożywki z wyższą dawką kad- 
mu 1,0 uM i z EDTA obserwowano zahamowanie wzrostu. Po 28 dniach 

itnwania doświadczenia wyższa dawka kadmu w obecności EDTA działała 

wyraźnie hamująco na wzrost pomidorów (rys. 1). Różnice we wzroście 

i rozwoju pomidorów pod wpływem obu dawek kadmu ilustrują plony 

świeżej i suchej masy. Kadm w ilości 1,0 uM obniżał istotnie produkcję — 

świeżej masy liści, łodyg i korzeni roślin zarówno w obecności EDTA, jak 

i bez EDTA (rys. 2). Należy podkreślić, że pod wpływem wyższej dawki 

  

              

em| 28 dni 
21 dni Г 

50- 14dni 
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EDTA- - + + - - + + 

Rys. 1. Wpływ dwóch dawek kadmu i EDTA na wzrost pomidorów odm. Money- 

maker
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kadmu sucha masa liści i korzeni uległa istotnemu obniżeniu zarówno 
w obecności EDTA jak i bez EDTA, podczas gdy sucha masa łodyg uległa 
obniżeniu w wyższej dawce kadmu tylko w obecności EDTA (rys. 2). 
W przeprowadzonych doświadczeniach wystąpił spadek plomu świeżej 
i suchej masy, chociaż na roślinach nie wystąpiły efekty toksycznego 
działania kadmu. W literaturze znany jest fakt obniżamia się produkcji 
świeżej i suchej masy pod wpływem kadmu [3, 25]. Z literatury wiado- 

Swieza masa Sucha masa 

15 

10 

                    Liście 
  

  

          Łodygi 

0,5] 

0,2 

Neuen >. 
Cd_ 0110 0,1 10 01 10 01 10 
EDTA - - + + 

            
  

Rys. 2. Wpływ dwóch dawek kadmu i EDTA na produkcję świeżej i suchej 

masy pomidorów odm. Moneymaker
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mo również, że toksyczne działanie metali ciężkich objawia się bardzo 

szybko szczególnie na korzeniach, które po kilkunastu godzinach ulegają 

wyraźnemu skróceniu [3]. W wyniku przeprowadzonych analiz stwier- 

dzono różne ilości kadmu w poszczególnych częściach roślin, rosnących 

w pożywkach z obydwoma dawkami kadmu (rys. 3). 

Zawartość kadmu w roślinie zależała od jego stężenia w pożywce. 

Rośliny rosnące ma pożywce z niższą dawką kadmu zawierały niewielkie 

jego ilości w liściach, łodygach i korzeniach. W roślinach rosnących na. 

pożywce z wyższą dawką kadmu 1,0 uM, jego zawartość była wyższa 

w liściach i łodygach, a bardzo wysoka w korzeniach i wymosiła aż 11 524 
ppm. Uzyskane wyniki są zgodne z opinią wielu autorów uważających, 

że kadm należy do pierwiastków łatwo absorbowanych pnzez rośliny, 

a szczególnie łatwo akumulowanych w korzeniach [14, 15, 23, 25, 28]. 

Wielu autorów podkreśla rówmież fakt przemieszazania się tego metalu 

do części nadziemnych roślin, w przeciwieństwie do niektórych pierwiast- 

ków o małej ruchliwości”, które tylko w niewielkim stopniu ulegają 

przemieszczaniu do pędów [5, 9, 10]. Wiadomo również z literatury, że 

ilość kadmu jest znacznie większa w tych częściach korzeni, które bezpo- 

średnio stykają się ze skazona kadmem ziemią. Części korzeni nie rosnące 

w skażonej kadmem glebie zawierały go niewiele [10-12]. Należy pod- 

kreślić, że pobieranie kadmu jest w dużym stopniu uzależnione od jego 

koncentracji w pożywce. Pattersson [25] stwierdził, ze dziesieciokrotny 

wzrost kadmu w pożywce powodował od 5 do 10 razy wzrost jego zawar- 

tości w moślinie. W naszych badaniach 10-krotny wzrost stężenia kadmu 

w pożywce powodował 10-krotny wzrost zawartości kadmu w liściach 

i łodydze, a 50-krotny w korzeniach (rys. 3). Wydaje się, że taki gwał- 
towny wzrost jego zawartości w korzeniach pnzy dawce równej 1,0 »M 

jest wynikiem łatwego dostępu kadmu do konzeni, gdyż doświadczenia 

prowadzone były na pożywkach płynnych, óraz gatunkowym uwarunko- 

waniem rośliny pomidora do pobierania kadmu. Wielu autorów podkreśla 

różną intensywność pobierania kadmu przez korzenie różnych gatunków 

roślin [3, 20, 23, 25]. Między innymi Pattersson [25] stwierdził, że ko- 

rzenie ogórków gromadzą go znacznie więcej niż inne badane pnzez niego 

gatunki roślin i ułożył badane rośliny w szereg w zależności od koncen- 

tracji Cd w pędach i korzeniach. Według Patterssona i innych autorów 

[23, 25, 28] pomidor należy do roślin gromadzących najwięcej kadmu 

zarówno w pędach, jak i w korzeniach. | 

Różnorodność gatunkowa roślin w stosunku do pobierania i akumulacji 

kadmu może być wykorzystana w praktyce szczególnie na terenach o du- 

żym skażeniu środowiska metalami ciężkimi. Cutler i Rains [2] na pod- 

stawie swoich badań uważają, że za pobieranie kadmu pnzez rośliny od- 

powiedzialne są trzy mechanizmy: wymienna absorpcja, nieodwracalne
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wiązamie i dyfuzja. Na uwagę zasługuje wpływ EDTA na pobieranie me- 
tali. W korzeniach roślin w obecności EDTA otrzymano o około 70°/o 
niższą zawartość kadmu w porównaniu z kombinacją bez EDTA (rys. 3). 

Na rysunku 3 przedstawiono zawartość czterech pierwiastków (Mn, 
Zm, Fe, Cd) w suchej masie liści, łodyg i korzeni pomidorów rosnących 
na pożywkach z EDTA i bez EDTA w obecności obu dawek kadmu. 
Z przedsjawionych danych wynika, że wyższa dawka kadmu (1,0 uM) 
zwiększała nieco zawartość Mn w liściach, łodygach i korzeniach, przy 

ppm, 
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Rys. 3. Wpływ dwóch dawek kadmu na zawartość Zn, Fe, Mn i Cd w liściach, 

| łodygach i korzeniach pomidorów odm. Moneymaker
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czym działanie EDTA nie było istotne. W liściach pomidorów zawartosé 

Mn była wyższa niż w korzeniach i łodygach (rys. 3). W roślinach rosną- 

cych w obecności wyższych dawek kadmu wystąpił wzrost zawartości 

cynku tylko w korzeniach i pędach. Dodatek EDTA obniżał zawartość Zn 

w roślinach rosnących w obu dawkach kadmu, ale tylko w korzeniach 

i pędach. W liściach pomidorów przy obu dawkach kadmu zarówno w 

obecności EDTA, jak przy jego braku nie wystąpiły różnice w zawartości 

Zm (rys. 3). 
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Rys. 4. Wpływ dwóch dawek kadmu i EDTA na pobieranie Mn, Zn, Fe i Cd w pę- 

dach i korzeniach pomidorów odm. Móneymaker
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Zawartość Fe w roślinach również uległa zmianie pod wpływeni kad- 
mu. Niewielkie zmiany w zawartości Fe obsenwowano w liściach i łody- 
gach. W korzeniach natomiast wyższa dawka kadmu powodowała znaczny 
wzrost zawartości Fe zarówno w obecności EDTA jak i bez EDTA. Stwier- 

"dzono pomadto mniejszą zawartość Fe w korzeniach roślin nosnących 
w pożywce z EDTA i to zarówno z niższą, jak i wyższą dawką kadmu. 

W literaturze znane jest zjawisko antagonistycznego działania pier- 
wiastków względem siebie na pobieranie i akumulację w roślimie [20, 23]. 
Jak wykazałą Goszczyńska, wzrost zawartości Mn, Zn i Cd w roślinach 
pozostawał w ścisłym związku z zawartością tych pierwiastków w pod- 
łożu, a nie z odczynem gleby [4]. W tabeli 1 przedstawiono wartości 
liczbowe pobierania Mn, Fe, Zn i Cd przez części nadziemne i „podziemne 
pomidorów oraz stosunek koncentracji tych metali w pędach do koncen- 
tracji w konzeniach. 

Na rysunku 4 przedstawiono graficznie pobieranie czterech pierwiast- 
ków. Z przedstawionych danych wynika, że wyższa dawka kadmu obniża 
pobieranie Mn zarówno w obecności EDTA jak i bez EDTA, w większym 
stopniu w częściach nadziemnych. Działanie EDTA było istotne. 

Większa dawka Cd obniża pobieranie Zn przez części nadziemne, przy 
czym wpływ EDTA jest również istotny. Obniżenie pobierania Zn jest 
większe w obecności EDTA w korzeniach niż w częściach nadziemnych. 
Pobieranie Fe przez pomidory jest w niewielkim stopniu uzależnione od 
Cd, a w znacznie większym od EDTA, szczególnie w korzeniach. W pę- 
dach natomiast pobieranie Fe przez rośliny było wyższe w obecności 
EDTA, ale tylko w niższej dawce Cd (rys. 4). Stwierdzono, że EDTA obni- 
żało zawartość każdego z badanych pierwiastków głównie w korzeniach, 
z wyjątkiem Zn, którego było mniej również w łodygach. Wydaje się, że 
działanie EDTA jest raczej miejscowe, ograniczone do korzeni zanurzo- 
nych w pożywce (rys. 3). 

WNIOSKI 

1. Użyte dawki kadmu nie były toksyczne dla roślin, a hamowanie 

wzrostu wystąpiło dopiero po upływie 21 dni. 

2. Kadm w ilości 1,0 uM powodował znaczne obniżenie. produkcji 

świeżej i suchej masy. 

3. Ilość kadmu w roślinie zależała od jego zawartości w pożywce. 

Kadm gromadził się głównie w korzeniach pomidorów. Ilość kadmu w 

liściach wzrastała wraz ze zwiększaniem jego zawartości w pożywce. 

EDTA obmiżał jego ilość głównie w korzeniach, a w nieco mniejszym 

stopniu w liściach. W łodygach zawartość kadmu wzrastała w obecności 

EDTA.
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4. Większa dawka kadmu nie wpływała istotnie na wzrost zawartości 

Mn w suchej masie roślin, ale obniżała jego ilość w częściach nadziem- 

nych. EDTA obniżało zawartość manganu w korzeniach. W częściach nad- 

ziemnych ilość mamganu malała w obecności większej dawki kadmu w 

pożywce, zarówno z EDTA jak i bez EDTA. 

5. Ilość cynku w korzeniach roślin wzrastała w miarę zwiększania 

dawki kadmu. W liściach natomiast następował spadek ilości Zn. EDTA 

obniżał zawantość cynku w korzeniach. 

6. Wraz ze zwiększeniem dawki kadmu w pożywce następował wzrost 

zawartości Fe w roślinach — bardzo wysoki w konzeniach, a mniejszy 

w liściach. Dodatek EDTA do pożywki obniżał okolo 50°/o zawartos¢ ze- 

łaza w suchej masie pomidorów. Zawartość natomiast żelaza w częściach 
madziemnych malała w miarę wzrostu dawki kadmu. W korzeniach ilość 
Fe była prawie jednakowa przy obu dawkach kadmu. EDTA natomiast 

wydatnie obniżał zawartość żelaza w korzeniach roślim. 

7. EDTA istotnie obniżał zawartość kadmu i żelaza w korzeniach 

roślin, a cynku zarówno w korzeniach jak i w pędach nadziemnych. 
" 
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Л. Вайда, Ю. Шмидт, А. Грагса, О. Хорак 

ВЛИЯНИЕ КАДМИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

И РОСТ ТОМАТОВ 

Резюме 

Соответствующие опыты проводились на молодых томатах сорта Монеймекер, рас- 

тущих на жидкой питательной среде, с двумя дозами кадмия (0,1 и 1,0Еим) в присутствии 

и без ЕОТА. Установлено, что доза 1,0 им кадмия только в присутствии ЕОТА задержи- 

вала рот растений, а через 21 день приводила к снижению урожзя свзжей и сухой массы. 

В томатах, растущих на высшей дозе кадмия, установлены выс:иие количества этого эле- 

мента в листьях и стеблях, а особенно в корнях, в которых его содержание составляло 11524 | 

ррт. Наличие ЕОТА приводило к снижению содержания кадмия в томатах на 30-80%. Ка- 

дмий не оказывал существенного влияния на содержание Мп в томатах, тогда как ЕОТА 

снижал содержание Мп в корнях. Кадмий в дозе 1,0/им влиял в небольшой степени на со- 

держание 7л в корнях; в присутствии ЕОТА содержание снижалось на около 70%. Под вли- 

янием кадмия значительно повышалось содержание Ее (на около 30%) в листьях и корнях. 

Прибавка ЕОТА приводила к снижению Ее прежде всего в корнях, а оказывала положи- 

тельное влияние на его содержание в побегах. Влияние кадмия на томаты было обусловлено 

его концентрацией в питательной среде. 

L. Wajda, J. Schmidt, A. Grahsl, O. Horak 

THE CADMIUM EFFECT ON THE CONTENT OF MICROELEMENTS 

AND THE GROWTH OF TOMATOES 

Summary 

The respective experiments were carried out on young tomatoes of the Money- 

maker variety grown on the liquid cadmium doses (0,1 and 1,0 uM) in the 
presence of EDTA and without it. It has been found that the cadmium dose 

of 1.0 uM inhipits the growth of plants in the presence of EDTA only, leading 

A 
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after 21 days to a drop of the fresh and dry matter yield. In tomatoes growing 

on a higher cadmium dose its higher amounts were found in leaves, stems, and 

particularly roots, where the Cd content amounted to 11524 ppm. The presence 

of EDTA led to a drop of the cadmium content by 30-809. Cadmium did not 

affect significantly the Mn content in tomatoes, while an addition of EDTA led to 

a decrease of the Mn content in roots. Cadmium applied in the dosé of 0,1 pM 

affects only insignificantly the Zn content in roots; in the presence of EDTA the 

Zn content decreases by about 70°/7. Under the cadmium effect the ‘Fe content in 

leaves and roots considerably increased (by about 30%). An addition of EDTA 
led to a drop of the Fe content mainly in roots and positively affected its 

content in shoots. The cadmium effect on tomatoes depended on its concentration 

in the nutrient medium.


