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Abstract: Cadmium phytotoxic effect on selected physiological parameters 
of Brassica napus napus L. seedlings 

The aim of this work was testing of cadmium phytotoxicity to B. napus napus L. 

that is agricultural and energy significant crop on the Earth. Growth of roots and 
shoots was inhibited on 50% at the similarly Cd concentrations, when 
mathematically estimated values of IC50 were 247 mg Cd.l

-1
 for roots and 272 mg 

Cd.l
-1

 for shoots. Levels of photosynthetic pigments, as chlorophylls so as total 
carotenoids, were significantly decreased in the presence of cadmium. Theirs 
IC50 values were approximately about 40% lower than IC50 value for growth of 
shoots. Similarly results were obtained for fresh (FM) and dry mass (DM) of roots 
and shoots, especially after their recount to water content (WC). Linear 
decreasing of WC with Cd was observed in B. napus napus L. mainly in the 
shoots. Cultivation of colza in the environment with increased mobility of cadmium 
might impact to yield of crop (e.g. to obtain less of colza biomass).  

Kľúčové slová: Brassica napus napus L., inhibícia rastu, fotosyntetické 
pigmenty, obsah vody, kadmium 

 
 

ÚVOD 

Aj napriek tomu, že kadmium je z pohľadu metabolických požiadaviek rastlín 
považované za neesenciálny prvok, je efektívne absorbované koreňovým aj 
listovým systémom, a veľmi dobre sa akumuluje do pôdnych organizmov. Aj 
keď jeho translokácia cez rastlinné pletivá môže byť v rastlinách obmedzená, je 
veľmi mobilné, pretože sa ľahko viaže najmä na aktívne miesta v bunkovej 
stene. Symptómami zvýšenej hladiny kadmia sú spomalenie rastu, poškodenie 
koreňov, ako aj inhibícia fotosyntézy a zmena permeability bunkových 
membrán. Do rastlín sa tento kov dostáva z pôdy aj z ovzdušia, preto sa v 
znečistených oblastiach jeho koncentrácia prudko zvyšuje. Významným 
zdrojom tohto kovu v pôde sú aj fosfátové hnojivá a je tiež známe, že Cd je 
najmobilnejšie v kyslých pôdach, i keď treba spomenúť, že Kitagishi a Yamane 
(1981) pozorovali zvýšený príjem Cd jačmeňom aj pri vyššom pH (7,2-7,8). V 
rastlinách, ktoré rástli na kadmiom kontaminovanej pôde, sa koncentrácia Cd v 
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koreňoch zvyšovala (KABATA-PENDIAS & PENDIAS 2001). Hoci vápnením sa vo 
všeobecnosti očakáva zníženie jeho absorpcie zvýšením pôdneho pH, tento 
spôsob nie je účinný pre všetky pôdy a rastliny. Každý organizmus reaguje na 
tento prvok inak a z pohľadu ľudskej a živočíšnej stravy je preto potrebné 
zdôrazniť, že Cd je kumulatívny jed, preto sa na štúdium jeho výskytu v potrave 
aj v rastlinách venuje veľká pozornosť.  

Repka olejka (Brassica napus napus L.) je rastlina, ktorá je 
poľnohospodársky významnou plodinou v mnohých krajinách, a využíva sa ako 
v potravinárskom tak aj v energetickom odvetví. Cieľom našej práce preto bolo 
sledovanie vplyvu iónov Cd na rast koreňov a výhonkov semenáčikov B. napus 
napus L., vplyv kovu na hladinu fotosyntetických pigmentov (chlorofylu a, 
chlorofylu b a celkových karotenoidov) ako aj účinok kadmia na obsah vody v 
podzemných a nadzemných častiach sedemdňových semenáčikov.  

 
 

METODIKA 

Toxicita kadmia sa testovala podľa normy STN 83 8303 (1999) vo vertikálnych 
kultivačných plastových kontajnerov s rozmermi 21 cm x 15,5 cm (Phytotoxkit, 
MicroBioTests, Inc., Nazareth, Belgicko). Do pokusu sa pridával kov vo forme 
CdCl2.2,5H2O z firmy Lachema, Česká republika. Semená repky olejky (B. 
napus napus L., odroda Bristol) pochádzali z firmy Chepo, s.r.o. (Unhošť-Fialka, 
Česká republika). Do každého kontajnera sa vysialo 15 semien na vrstvu 
papierovej vaty a filtračného papiera, ktoré boli nasiaknuté 24 ml testovaného 
roztoku. Pri kontrole bola týmto roztokom 24 hod. odstáta vodovodná voda 
(72,59 mg Ca.l

-1
; 17,73 mg Mg.l

-1
; pH = 7,65), ktorá v našich podmienkach 

pokusu dávala porovnateľné výsledky s kultiváciou semenáčikov v Knoppovom 
živnom médiu. Minimálny počet hodnôt pre korene ako aj pre výhonky v 
jednotlivých koncentráciách Cd bol 90, v každej koncentrácii bolo minimálne 6 
paraleliek, a sledované koncentrácie kadmia boli nasledovné: 98, 197 a 394 mg 
Cd.l

-1
 (876, 1752 a 3504 μmol Cd.dm

-3
). Semená sa nechali klíčiť 72 hod. v tme 

v termostate (Nüve Cooled Incubator ES 110, Turecko) pri teplote 25±1 °C. Na 
tretí deň sa zmerali dĺžky koreňov a výhonkov a probitovou analýzou sa 
vypočítali hodnoty IC50 a ich 95 %-né intervaly spoľahlivosti (CI). Vyhodnotilo 
sa aj percento klíčivosti semien a kontajnery sa umiestnili opäť vo zvislej polohe 
na ďalšie 4 dni v laboratóriu s denným osvetlením a teplotou 24-27 °C. V 
sedemdňových rastlinách sa zvážila čerstvá biomasa (FM) a z nej vytvorená 
sušina (DM) koreňov a výhonkov a vypočítal sa obsah vody (WC) podľa vzorca 
(DRAZIC & MIHAILOVIC 2005):  

 
WC = (FM-DM)/(DM) (g.g

-1
 sušiny) 

 
a v 95 % etanolovom extrakte (1 % (w/v) listový homogenát) sa stanovili hladiny 
fotosyntetických pigmentov (LICHTENTHALER & WELLBURN 1983). Všetky 
výsledky sa vyhodnotili programom Excel, ktorý bol upravený vzorcami pre 
výpočet probitovej analýzy. Štatistická významnosť nameraných výsledkov sa 
vyhodnotila v Exceli zadanými vzorcami pre Scheffov test Analýzy variácií 
ANOVA.  
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VÝSLEDKY 

Z hodnôt uvedených v tab. 1, pri ktorých dochádzalo k 50 % inhibícii rastu 
koreňa a výhonku semenáčikov B. napus napus L. je zrejmé, že ako nadzemnú 
tak aj podzemnú časť rastlín inhibovalo Cd v približne rovnakej koncentrácii. 
IC50 hodnoty pre fotosyntetické pigmenty boli približne o 40 % nižšie ako IC50 
hodnoty pre inhibíciu rastu výhonku (tab. 1).  
 
Tab. 1:  IC50 hodnoty a ich 95 % intervaly spoľahlivosti (CI) pre inhibíciu rastu koreňov 

a výhonkov semenáčikov a tvorbu fotosyntetických pigmentov (chlorofylu a, 
chlorofylu b a celkových karotenoidov) vo výhonkoch B. napus napus L. v 

prítomnosti Cd.  

 

IC50 (mg.l
-1

)  95 % CI 

koreň výhonok chlorofyl a chlorofyl b karotenoidy 

246,8 
(217,7-279,8) 

272,0 
(232,1-318,9) 

158,1 
(128,3-194,7) 

162,6 
(134,0-197,3) 

160,1 
(127,8-200,4) 

 

 
 

Obr. 1:  Koncentrácia fotosyntetických pigmentov vo výhonkoch semenáčikov B. napus 
napus L. po 7 dňoch rastu v prítomnosti Cd. V grafe sú uvedené priemerné 
hodnoty spolu so štandardnou odchýlkou (SD). (chl a = chlorofyl a, chl b = 
chlorofyl b, kar = celkové karotenoidy, 

**
p < 0,01; 

***
p < 0,001; 

*
 pre chl a, 

o
 pre 

chl b, 
#
 pre karotenoidy) 

 
Hladiny jednotlivých fotosyntetických pigmentov v prítomnosti troch 

sledovaných koncentrácií Cd sú znázornené na obr. 1, ktorý jednoznačne 
poukazuje na to, že s rastúcim prídavkom kovu sa štatisticky významne 
znižovala hladina ako chlorofylov tak aj celkových karotenoidov. Fotosyntézou 
si rastlina zabezpečuje tvorbu cukrov a energie. Jej inhibíciou (aj vo forme 
zníženej úrovne chlorofylov) môže dochádzať k spomaleniu rastu nielen 
výhonkov, ale aj koreňov, čo sa v prítomnosti Cd jednoznačne preukázalo aj 
poklesom celkovej hmotnosti čerstvej biomasy (FM) a sušiny (DM) (obr. 2) 
najmä pri vyšších koncentráciách Cd. Ešte lepšie sa dajú tieto zmeny 
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postrehnúť pri prepočte na obsah vody v jednotlivých častiach rastliny podľa 
Drazic a Mihailovicovej rovnice (2005) (obr. 3). Trendové čiary na obr. 3 
poukazujú v závislosti od koncentrácie na lineárny pokles obsahu vody vo 
výhonkoch B. napus napus L. Z uvádzaných výsledkov vyplýva, že obsah vody 
v koreňoch bol redukovaný slabšie ako vo výhonkoch a jeho výraznejší pokles 
sa zaznamenal až pri najvyššej testovanej koncentrácii Cd 394 mg.l

-1
, ktorá 

znižovala obsah vody v koreňoch v porovnaní s kontrolou na 50 %.  
 

 

Obr. 2:  Hmotnosť čerstvej biomasy (FM) a sušiny (DM) koreňov a výhonkov 
semenáčikov B. napus napus L. po 7 dňoch rastu v prítomnosti Cd. V grafe sú 
uvedené priemerné hodnoty spolu so štandardnou odchýlkou (SD). (

*
p < 0,05; 

**
p < 0,01; 

***
p < 0,001; 

*
 pre FM-koreň, 

o
 pre DM-koreň, 

#
 pre DM-výhonok) 

 

 

Obr. 3:  Obsah vody v koreňoch a výhonkoch semenáčikov B. napus napus L. s ich 

polynomickými trendovými čiarami po 7 dňoch rastu v prítomnosti Cd. V grafe 
sú uvedené priemerné hodnoty spolu so štandardnou odchýlkou (SD). (

*
p < 

0,05; 
**
p < 0,01; 

***
p < 0,001; 

*
 pre koreň, 

o
 pre výhonok) 
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DISKUSIA 

Z environmentálneho hľadiska patrí kadmium k najtoxickejším kovom, pretože 
jeho škodlivé účinky sa pozorujú na biologickú aktivitu pôdy, na metabolizmus 
rastlín, na ľudské zdravie, ako aj na živočíšnu ríšu vôbec. Aj keď mechanizmus 
toxického účinku Cd na rastliny nie je presne známy, v prítomnosti tohto kovu 
sa pozorovala inhibícia klíčenia, rastu aj fotosyntézy. V horninách Cd 
nepresahuje koncentráciu 0,3 mg.kg

-1
, ale najdôležitejším faktorom, ktorý 

ovplyvňuje jeho mobilitu, je pH a oxidačný potenciál (Kabata-PENDIAS & PENDIAS 
2001). Chloridy vytvárajú s Cd silné komplexy, čím ho mobilizujú a zvyšujú jeho 
bioprístupnosť pre rastliny, ako to pozorovali napr. SMOLDERS et al. (1998) po 
pridaní NaCl k pôdnemu roztoku v poľnohospodárskych plodinách. CUNNINGHAM 
et al. (1975) rovnako ako SKÓRZYŃSKA-POLIT & BASZYŃSKI (1997) pozorovali po 
prídavku Cd v rastlinách inhibíciu tvorby antocyanínov a chlorofylov, čo sa 
potvrdilo aj pri inhibícii chlorofylov v našich experimentoch už pri najnižšej 
testovanej koncentrácii Cd (98 mg.l

-1
) na obr. 1. Množstvo chlorofylu sa 

považuje za indikátor kritickej hladiny kadmia v rastlinách a je úmerné 
koncentrácii Cd v rastlinných pletivách (BURTON et al. 1986). Tento kov 
poškodzuje xylémové pletivo, čím znižuje vodivosť stonky a zároveň popri 
chlorofyle redukuje aj karotenoidy (FARGAŠOVÁ 2001, 2004; KABATA-PENDIAS & 

PENDIAS 2001; KUMMEROVÁ et al. 2010), čo bolo pozorované už pri najnižšej 
nami testovanej koncentrácii 98 mg Cd.l

-1
. Vyššie rastliny majú vytvorený 

obranný systém (napr. vo forme fytochelatínov), ktorým viažu ťažké kovy a 
akumulujú ich vo vakuolách buniek koreňov, čím môžu ovplyvniť transport kovu 
do výhonkov (STOLT et al. 2003), ale v našich pokusoch sme pozorovali 
zníženie hladiny fotosyntetických pigmentov vo výhonkoch (obr. 1), ako aj 
štatisticky významný pokles obsahu vody, ktorý bol lineárny s prídavkom 
kadmia (obr. 3). KRÁĽOVÁ et al. (2007) a KUMMEROVÁ et al. (2010) pozorovali 
pokles hmotnosti sušiny nielen koreňa, ale aj výhonku po prídavku Cd, čo je v 
súlade aj s našimi výsledkami na obr. 2. Cd stimuluje biosyntézu etylénu – 
látky, ktorá má pleiotropný účinok na rast a vývin rastlín, ako aj na ďalšie 
procesy vrátane klíčenia, starnutia a obrannej odpovede rastlín (SANITA DI TOPPI 

& GABBRIELLI 1999; GUO & ECKER 2004; RODRIGUEZ-SERRANO et al. 2006). Toto 
by mohlo vysvetliť relatívne vysoké hodnoty IC50 pre inhibíciu rastu koreňov a 
výhonkov semenáčikov B. napus napus L., ktoré sú uvedené v tab. 1.  

V našich experimentoch sme preukázali, že pri B. napus napus L. dochádza 
k zníženiu tvorby biomasy ako aj hladiny fotosyntetických pigmentov priamo 
úmerne s koncentráciou Cd.  
 
 

ZÁVER 

Repka olejka patrí v súčasnosti medzi ekonomicky veľmi dôležité 
poľnohospodárske plodiny, ktoré sa využívajú aj ako zdroj energie vo forme 
biopalív. Kadmium sa môže dostávať do pôdy z rôznych zdrojov a za vhodných 
podmienok môže prechádzať na formy, ktoré sú bioprístupné pre rastliny. I keď 
sa uvádza, že rastliny majú prirodzene vytvorené obranné mechanizmy (napr. 
vo forme fytochelatínov), ktoré ich chránia pred zvýšenými hladinami kovov, v 
našich pokusoch sa pri Cd testovanom v troch koncentráciách potvrdili jeho 
inhibičné účinky ako na rast koreňov tak aj výhonkov semenáčikov B. napus 
napus L. Zvyšujúci sa obsah tohto kovu v rastovom médiu znižoval v celej 
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rastline (v koreňoch aj výhonkoch) obsah vody, čo následne viedlo aj ku 
zníženiu hladiny chlorofylu a, chlorofylu b a celkových karotenoidov.  
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