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Súhrn: Táto práca sa zaoberá bioakumuláciou rádiocézia 137Cs a rádiokobaltu 60Co hydropóniami zeleru 
voňavého (Apium graveolens L.) ako experimentálnym modelom koreňovej zeleniny a horčice bielej 
(Sinapis alba L.) ako model rastlín čeľade kapustovitých. Výsledky ukázali, že kinetika bioakumulácie CsCl 
a transpirácie vody má lineárny priebeh. Horčica do nadzemných častí transportuje až 90% akumulovaného 
cézia, ale iba 58% akumulovaného kobaltu. Koncentrácia cézia počítaná na suchú hmotnosť jednotlivých 
orgánov horčice je v pomere [Cs]korene : [Cs]stonky : [Cs]listy = 1,3 : 1 : 1,1 a kobaltu v pomere [Co]korene : 
[Co]stonky : [Co]listy = 30,7 : 1 : 4,8. Teda kobalt vykazuje tendenciu hromadiť sa koreňoch. Zeler transportuje 
60% prijatého cézia do nadzemných častí. Po prepočte na suchú hmotnosť jednotlivých orgánov zeleru 
cézium sa nachádza v koncentračnom pomere [Cs]korene : [Cs]stonky : [Cs]listy = 11,7 : 1 : 1,2. Získané údaje 
poukazujú na vyššie riziko prenikania rádiotoxického 137Cs a 60Co do potravového reťazca cez koreňovú 
zeleninu v omnoho väčšej miere ako cez iné poľnohospodárske plodiny. Na druhej strane 
transportovateľnosť kobaltu i cézia z koreňového systému do nadzemných častí dáva možnosť využiť 
rastliny s malým podielom koreňovej časti na celkovej hmotnosti biomasy na dekontamináciu pôd 
znečistených kobaltom ako ťažkým kovom i nízkymi aktivitami rádiokobaltu a rádiocézia.  
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1. Úvod 

 
Životné prostredie znečistené toxickými kovmi a rádionuklidmi predstavuje 

ohrozenie zdravia človeka a narušenie biologickej rovnováhy ekosystému. Významné 
uvoľňovanie rádionuklidov do prostredia začalo s objavom jadrového štiepenia 
a s vývojom jadrových zbraní. Rádioizotopy charakteristické pre jadrové štiepenie, 
také ako 137Cs, 90Sr a 60Co sú uvoľňované do životného prostredia a vzniká riziko ich 
vstupu do potravového reťazca.  

Cézium vykazuje chemickú podobnosť s inými alkalickými kovmi, hlavne 
s draslíkom. Z environmentálneho hľadiska sú významné dva izotopy cézia: 134Cs (τ = 
2,06 roka) a 137Cs (τ = 30,17 roka), a to pre rýchlu inkorporáciu do biologických 
systémov, relatívne dlhých polčasov premeny a emisie β a γ žiarenia. 

Kobalt pri nízkych koncentráciách vystupuje ako biogénny prvok, ktorý je napr. 
súčasťou molekuly vitamínu B12. Pri vyšších koncentráciách pôsobí toxicky. Do 
životného prostredia vstupuje hlavne z odpadov po spracovaní kovov. Ako potenciálny 
zdroj ionizujúceho žiarenia (60Co, τ = 5,27 roka) v reaktoroch z nerádioaktívneho 
kobaltu aktiváciou neutrónmi v konštrukčných materiáloch v jadrových reaktoroch. 

Kovy nachádzajúce sa v pôde sú prijímané koreňmi rastlín z pôdneho roztoku. 
Pevná väzba mnohých kovov na pôdne častice spôsobuje, že sa stávajú pre rastlinu 
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nedostupné. Táto nízka biologická dostupnosť je hlavnou príčinou nízkej účinnosti 
dekontaminácii pôdy metódami fytoremediácie. Biologická dostupnosť rádiocézia je 
silne ovplyvnená najmä obsahom ílu, organických látok, vymeniteľného draslíka 
a hodnotou pH (ABSALOM a kol., 2001; SMOLDERS a kol., 1997). Je tiež závislá na 
biologických procesoch, ktoré môžu byť riadené takými faktormi, ako sú genotypové 
rozdiely rastlín v získavaní živín, klimatické faktory a fyziologické vlastnosti rastlín.  

Pri štúdiu bioakumulácie kovov hydropóniami rastlín sa experimenty uskutočňujú 
za podmienok, kedy sa daný kov nachádza v biologicky dostupnej forme, pretože 
v systéme sa nevyskytuje sorbent a jedinou bariérou ich transportu z roztoku do 
rastliny je permeabilita a bioakumulačné vlastnosti koreňového systému. Význam 
takýchto experimentov je v tom, že nám umožňujú zodpovedať otázku, či je kov 
transportovaný rovnomerne do všetkých orgánov nadzemných častí rastlín cievnym 
systémom alebo dochádza k jeho prednostnému hromadeniu iba v niektorom orgáne. 

V predchádzajúcich prácach sme opísali bioakumuláciu rádiocézia a rádiokobaltu 
hydropóniami slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) (HORNIK a kol., 2005) 
a tabaku viržinského (Nicotiana tabacum L.) (HORNIK a kol., 2006) z definovaných 
médií a transfer rádiocézia do autochtónnej trvalej vegetácie tráv rastúcich na pôdach 
kontaminovaných únikom nízkoaktívneho rádioaktívneho odpadu (PIPÍŠKA a kol., 
2005). Cieľom tejto práce bolo získať poznatky o bioakumulácii cézia a kobaltu 
rastlinami horčice bielej (Sinapis alba L.) a zeleru voňavého (Apium graveolens L.) 
pestovaných za podmienok hydropónií z definovaných vodných roztokov, ako aj o ich 
distribúcií v rastlinných pletivách v smere koreň-stonka-listy.  
 

2. Materiál a metódy 
 
2.1 Chemikálie a kultivačné médium 
 

Kultivačné médium pre hydropónie podľa Hoaglanda (HOAGLAND, 1920) 
(základný roztok) [mg/dm3]: MgSO4.7H2O – 369,7; KNO3 – 404,4; CaCl2 – 443,9; 
NaH2PO4.2H2O – 291,7; Na2HPO4.12H2O – 46,5; FeSO4.7H2O – 17,9; NaNO3 – 
339,9; NH4Cl – 213,9; NH4NO3 – 160,1; H3BO3 – 8,5; Na2MoO4.2H2O – 0,06; 
MnSO4.5H2O – 5,0; ZnSO4.7H2O – 0,66; CuSO4.5H2O – 0,8. 

V experimentoch sa používalo kultivačné médium zriedené destilovanou vodou 
v pomere 1:3 s výslednou hodnotou pH 6,5. 
 
2.2 Rastliny 
 

Semená horčice bielej (Sinapis alba L.) vysterilizované ponorením na 5 min. do 
roztoku 10% H2O2 a opláchnuté v destilovanej vode sa nechali vyklíčiť a vyrásť 
v zrnitom anorganickom nosiči Perlit, navlhčenom zriedeným živným roztokom podľa 
Hoaglanda v laboratóriu pri 22±2°C a svetelnom režime 12h/12h svetlo/tma (2 000 lx). 
Zeler voňavý (Apium graveolens L.) sa získal zo semien vypestovaním v skleníku 
v záhradnej pôde. Po 3-4 týždňoch sa získali rastliny vhodné pre bioakumulačné 
pokusy. Z koreňov sa odstránili zachytené čiastočky Perlitu alebo zeminy starostlivým 
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premývaním vodou. V kultivácii sa pokračovalo prenesením rastlín do série 100 ml 
Erlenmayerových baniek s 50 ml 25% Hoaglandovho média. Do experimentov boli 
vybraté rastliny veľkosti 15-20 cm takto predkultivované v živnom roztoku bez nosiča 
aspoň jeden týždeň. Odparovanie vody z povrchu roztoku sa minimalizovalo 
čiastočným zakrytím hrdla banky parafilmom a osvetlenie koreňa obalením banky 
čiernou fóliou.  
 
2.3 Sledovanie bioakumulácie rádiocézia a rádiokobaltu 
 

Do série Erlenmayerových baniek obsahujúcich 25% Hoaglandovo médium sa 
pridalo 75 μl roztoku 137Cs (20 mg CsCl/dm3, 3g HCl/dm3) alebo 60Co (20 mg 
CoCl2/dm3, 3g HCl/dm3) o známej aktivite. Do média sa preniesli rastliny, 
predkultivované 14 dní v živnom roztoku bez rádionuklidov. Kultivácia prebiehala za 
rovnakých podmienok ako je uvedené v predchádzajúcom odstavci. V časových 
intervaloch sa odoberali alikvótne vzorky kultivačného média a po zmeraní 
rádioaktivity boli vrátené späť do kultivačných baniek. Súčasne sa zaznamenal úbytok 
kultivačného média spôsobený transpiráciou a príjmom vody do rastlinných pletív. 
Úbytok objemu bol doplňovaný prídavkom čerstvého média na pôvodný objem. Po 
ukončení experimentu bolo zmerané množstvo 137Cs a 60Co inkorporované do koreňov 
a transportované do nadzemných častí rastlín.  
 
2.4 Rádiometrická analýza  
 

Pre meranie rádioaktivity bol použitý scintilačný prístroj firmy Scionix typ 
54BP/2-X s kryštálom NaI(Tl) (Holandsko) s vyhodnocovacím programom 
Scintivision firmy Ortec (USA). Vodné roztoky 137Cs vo forme 137CsCl (5,723 
MBq/cm3, CsCl 20 mg/dm3 v 3 g/dm3 HCl) a 60Co vo forme 60CoCl2 (5,181 MBq/cm3, 
CoCl2 20 mg/dm3 v 3 g/dm3 HCl) poskytol Český metrologický ústav, Praha. 
 

3. Výsledky a diskusia 
 

V práci sa používal 137CsCl ako model chovania sa Cs+ iónov a 60CoCl2 ako model 
chovania sa Co2+ iónov. Úloha Cs+ iónov v metabolických dráhach rastlín doteraz 
nebola objasnená, v koncentráciách < Cs+ 200 µM nepôsobí fytotoxicky, avšak tento 
limit závisí na koncentrácií iných iónov v substráte. Toxické príznaky vyvolané 
vysokými koncentráciami cézia sa prejavujú odumieraním listových a koreňových 
pletív. Transport monovalentných katiónov z pôdneho roztoku do xylému nastáva 
hlavne cez koreňový symplast. Skôr než môžu byť transportované Cs+ ióny do listov, 
musia prejsť plazmatickou membránou koreňových buniek najmenej dvakrát. 
O selektivite biologických systémov pre transport 133Cs+, 134Cs+ a 137Cs+ iónov 
neexistujú presvedčivé dôkazy (MARSCHNER, 1995; AVERY, 1995; KORDAN, 
1987). 

Na Obr. 1 je znázornená kinetika bioakumulácie 137Cs prakticky bez prídavku 
nosiča (30 µg/dm3 CsCl) horčicou bielou (Sinapis alba L.). Je zrejmý lineárny priebeh, 
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pričom počas 14 dní bioakumulácia dosiahla iba 45% z pridaného množstva 0,178 
μmol/dm3 Cs+ iónov. Je známe, že bioakumuláciu cézia, teda prvku, ktorý nemá 
v rastline fyziologickú funkciu riadia transportné mechanizmy zodpovedné za príjem 
pre rastlinu nevyhnutného draslíka. (ZHU a kol., 2002; ZHU, 2001; AVERY, 1995).  
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Obr. 1: Kinetika bioakumulácie rádiocézia 137Cs a rádiokobaltu 60Co (A) a transpirácie vody (B) horčicou 
bielou (Sinapis alba L.) hydroponicky kultivovanou v 25% Hoaglandovom médiu pri 22±2°C a svetelnom 
režime 12h/12h svetlo/tma (2 000 lx). Počiatočná koncentrácia C0 = 0,178 μmol/dm3 CsCl (25,2 kBq/dm3), 

0,231 μmol/dm3 CoCl2. (22,5 kBq/dm3) Transpirovaná voda doplňovaná čerstvým 25% Hoaglandovým 
médiom na pôvodný objem. Rýchlosť transpirácie: 5,66±0,97 ml/g.deň (SD, n = 4).  

 
Pri fytoakumulácii Cs+ iónov koreňmi rastliny z vodného roztoku K+ ióny budú 

kompetetívne znižovať rýchlosť fytoakumulácie cézia. V našej práci sme používali 
živný roztok s pomerom živín optimálnych pre kultiváciu rastlín. Dá sa teda 
predpokladať, že pri kultivácii v prostredí s limitovaným obsahom draslíka 
a amóniových solí v pôdnom roztoku, čo je častý prípad vyskytujúci sa v prírode, 
môže byť rýchlosť fytoakumulácie cézia podstatne vyššia. 

B

A
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Priebeh bioakumulácie kobaltu pri počiatočnej koncentrácii 0,231 μmol/dm3 
CoCl2, čo je koncentrácia porovnateľná s koncentráciou cézia diskutovaného 
v predchádzajúcom odstavci, sa výrazne líšil od fytoakaumulácie cézia. Prakticky 
k úplnému vyčerpaniu kobaltu z média došlo po 8 dňoch kultivácie. Dôležité je 
zistenie, že po tejto dobe dochádzalo následne k postupnému uvoľňovaniu kobaltu 
späť do média (Obr. 1).  

Z hľadiska výživy rastlín sa kobalt zaraďuje medzi prospešné elementy, dokonca 
u niektorých druhov rastlín sa zaraďuje medzi mikroelementy. Môže slúžiť ako 
kofaktor niektorých enzýmov, no jeho skutočný význam vo výžive rastlín nie je 
celkom objasnený.  
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Obr. 2: Kinetika bioakumulácie rádiocézia 137Cs (A) a transpirácie vody (B) zelerom voňavým Apium 
graveolens L. hydroponicky kultivovaným v 25% Hoaglandovom médiu pri 22±2°C a svetelnom režime 
12h/12h svetlo/tma (2 000 lx). Počiatočná koncentrácia C0 = 0,36; 1,36; 5,36; 10,4 a 50,4 μmol/dm3CsCl 

(50,4 kBq/dm3). Transpirovaná voda doplňovaná čerstvým 25% Hoaglandovým médiom na pôvodný objem. 
Počiatočná vlhká hmotnosť rastlín: (–■–)  –  3,56 g; (–○–)  –  1,75 g; (–∆–)  –  2,62 g; (–□–)  – 1.19 g; (–◊–) 

– 2,24 g. 

A

B
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Transpirácia vody v priebehu celého experimentu 14 dní vykazovala lineárny 
priebeh, z čoho možno usudzovať, že opätovné uvoľňovanie rastlinou prijatého 
kobaltu späť do roztoku nemožno pripísať autolýze odumierajúcich rastlinných pletív. 
Lineárny priebeh bioakumulácie cézia, pri lineárnom priebehu transpirácie ukazuje, že 
transpirácia je hnacou silou fytoakumulácie cézia. Táto skutočnosť sa potvrdila aj 
v prípade zeleru pri kultivácii v roztokoch s rôznou koncentráciou Cs+ iónov. Po 7 
dňoch kultivácie pri počiatočnej koncentrácii C0 0,36 a 1,36 μmol/dm3 Cs+ iónov 
fytoakumulácia dosiahla hodnotu 93% (Obr. 2). 
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Obr. 3: Závislosť bioakumulácie cézia zelerom voňavým (Apium graveolens L.) (mg/kg; vl. hm.) na 

počiatočnej koncentrácii CsCl po 7 dňoch kultivácie v 25% Hoaglandovom médiu pri 22±2°C a svetelnom 
režime 12h/12h svetlo/tma (2 000 lx). Rastlinou transpirovaná voda doplňovaná na pôvodný objem 

čerstvým 25% Hoaglandovym médiom. 
 
Na Obr. 3 je znázornený vplyv počiatočnej koncentrácie Cs+ iónov na 

fytokaumuláciu do zeleru voňavého (Apium graveolens L.). So stúpajúcou 
koncentráciou Cs+ iónov v rozmedzí 0,36 až 50,4 μmol/dm3 sa lineárne (R2 = 0,984) 
zvyšuje množstvo Cs+ iónov akumulovaných rastlinou. Podobnú závislosť zistil ZHU 
a kol. (2003) pre akumuláciu aniónov I- a IO3

- špenátom zo živného média 
v koncentráciách do 100 μmol/dm3. 

Hodnoty bioakumulácie cézia znázornené na Obr. 2 a Obr. 3 boli zistené pri 
kultivácii rastlín v médiu s počiatočnou koncentráciou C0 1 000 μmol/dm3 K+ a 0,3 až 
50,4 μmol/dm3 Cs+, teda pri molárnom pomere [Cs+]:[K+] = 1: 3 330 – 1: 20, čo 
predstavuje vysoký molárny nadbytok K+ iónov.  

Príjem K+ iónov koreňmi rastlín je riadený dvomi mechanizmami lokalizovanými 
na plazmatickej membráne. Prvý transportný systém, závislý na energii vyznačujúci sa 
vysokou afinitou sa uplatňuje pri nízkych koncentráciách K+ iónov, teda 
v mikromolárnej oblasti. Systém je saturovateľný, transportuje K+ ióny proti 
elektrochemickému gradientu a je pravdepodobne dominantným systémom pre 
transport draslíka z pôdy, nakoľko jeho koncentrácia normálne v pôde nepresahuje 
hodnoty 1 nM. Druhý transportný mechanizmus vyznačujúci sa nízkou afinitou je 
obyčajne spojený s iónovými kanálmi. Systém nie je saturovateľný, pracuje pri 



Nova Biotechnologica VI-I (2006)                                                                                13 
 
milimolárnych koncentráciách a zdá sa, že nie je závislý na energii (MAATHIUS a 
SANDERS, 1994). Príjem Rb+ iónov je podobný príjmu K+ iónov.  

Ióny Cs+ pôsobia ako blokátory alebo inhibítory K+ kanálov. MAATHIUS a 
SANDERS (1994) ukázali, že milimolárne koncentrácie Cs+ v kultivačných médiách 
výrazne inhibujú rast rastlín, podľa všetkého znižovaním koncentrácie K+ v rastlinách. 
Biologická dostupnosť cézia pre rastliny z pôdy i zo živných roztokov bola v rade prác 
študovaná z aspektu kompetetívneho účinku K+ iónov, pretože K+ ióny sa všeobecne 
považujú za účinný inhibítor príjmu cézia koreňmi rastlín (BELLI a kol., 1995; 
SHAW a BELL, 1991). 

 

 
Obr. 4: Distribúcia rádionuklidov 137Cs a 60Co v koreni, stonke a listoch horčice bielej (Sinapis alba L.). 

Rádioaktivita v jednotlivých listoch, koreňoch a stonkách zistená gama-spektrometriou (Bq/g; suchá hm.) 
a vizualizovaná vytvorením farebnej škály do obrysovej fotografie rastliny. Rádioaktivita v percentách 

vyjadrená ako pomer množstva aktivity rádionuklidu (v Bq) v jednotlivých rastlinných častiach ku celkovej 
aktivite nuklidu v rastline. Podmienky kultivácie sú uvedené v Obr. 1. 

 
Látky prijaté koreňovým systémom cievnatých rastlín sú transportované do 

nadzemných častí. Na procesoch transportu sa xylém zúčastňuje pri jednosmernom 
toku živín (z koreňov do listov), floém, pri obojsmernom toku živín (teda aj z listov do 
koreňov). Uvedené pravidlo smeru transportu platí pre látky iónového i neiónového 

 67,1% 

 23,8% 

 9,1 % 

 52,2 % 

 5,6 % 

 42,2 % 

137Cs 60Co 



14                                                                                                         Barátová, Z.  et al. 
 
charakteru. Transport je funkciou vlastnosti rastliny ako druhu i momentálnej 
metabolickej aktivity, fyziologického stavu, teploty i koncentračných gradientov. 

 

  
 
 

Obr. 5: Rozdelenie 137Cs v koreni, stonkách a listoch Apium graveolens L. po 7 dňoch kultivácie v 25% 
Hoaglandovom médiu s prídavkom 137Cs a 0,36; 1,36; 5,36; 10,4 a 50,4 μmol/dm3CsCl pri 22±2°C 

a svetelnom režime 12h/12h svetlo/tma (2 000 lx). Výsledky sú vyjadrené ako merné aktivity 137Cs (Bq/g; 
suchej hmoty) a v percentách ako pomer množstva aktivity 137Cs (v Bq) v jednotlivých rastlinných častiach 

ku celkovej aktivite cézia v rastline. 
 

Množstvo cézia prijatého rastlinou vztiahnuté na jednotku sušiny rastlinnej hmoty 
v koreňoch, stonkách a listoch bolo porovnateľné. Naproti tomu množstvo kobaltu 
vztiahnuté na jednotku sušiny (Bq/g) bolo najvyššie v koreňoch, čo charakterizujú 
nasledovné pomery (Obr. 4): 

stonka : listy : koreň  = 1: 4,8 : 30,7  (pre kobalt) 
stonka : listy : koreň  = 1: 1,1 :   1,3 (pre cézium) 

 
Z uvedeného vyplýva, že pletivá koreňov disponujú štruktúrami alebo zlúčeninami, 

ktoré majú ku kobaltu vysokú afinitu, takže prevažná časť kobaltu zostáva viazaná 

 

KOREŇ 

C0 
[µmol/dm3] 

Aktivita 
137Cs [%] 

 Merná aktivita 
[Bq/g] such.hm 

0,36 38,3 1 657 

1,36 34,6 2 712 

5,36 47,4 2 342 

10,4 35,6 3 450 

50,4 47,8 

Φ 
40,7 

2 650 

Φ 
2 562 

C0 
[µmol/dm3] 

Aktivita 
137Cs [%] 

Merná aktivita 
[Bq/g] such.hm 

0,36 27,2 1 530 

1,36 15,4 1 774 

5,36 18,8 1 441 

10,4 14,4 2 174 

50,4 21,6 

Φ 
19,5 

1 637 

Φ 
1 712 

C0  
[µmol/dm3] 

Aktivita 
137Cs [%] 

Merná aktivita 
[Bq/g] such.hm 

0,36 34,5 50 901 

1,36 50 14 200 

5,36 34 6 302 

10,4 50 21 000 

50,4 30,6 

Φ 
39,8 

7 335 

Φ 
19 948 

 
LISTY

    STONKA 
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v koreni. Keďže hmota nadzemných častí rastliny (stonka a listy) je násobne väčšia 
ako hmota koreňov, aj napriek vyššej mernej koncentrácii je množstvo kobaltu 
v nadzemných častiach významné, čo umožňuje využiť aj takýto druh rastlín pre 
fytoremediáciu prostredia znečisteného kobaltom. V horčici a v iných cievnatých 
rastlinách s výnimkou vakuol sa nenachádzajú štruktúry a chemické komponenty, 
ktoré by sa líšili výraznejšou mierou v schopnosti viazať ióny cézia. Preto rozdelenie 
cézia v rastline je rovnomernejšie a množstvo nachádzajúce sa v nadzemnej časti je 
v prvom rade závislé na množstve listovej hmoty (Obr. 4). Viac ako 90% horčicou 
prijatého cézia sa nachádza v mimokoreňovej časti. 
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Obr. 6: Distribúcia 137Cs a 60Co v koreňoch, stonkách a listoch S. alba L. (kultivácia 14 dní) a A. graveolens 
L. (7 dní). Kultivácia v 25% Hoaglandovom médiu pri 22±2°C a svetelnom režime 12h/12h svetlo/tma 
(2 000 lx). Aritmetický priemer hodnôt piatich stanovení (S. alba) a dvoch stanovení (A. graveolens).  
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Obr. 7: Merná aktivita 137Cs a 60Co (Bq/g; suchej hm.) v koreňoch, stonkách a listoch Sinapis alba L. a 

Apium graveolens L. Podmienky kultivácie sú opísané v Obr. 6. 
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Na rozdiel od horčice, vyššia merná koncentrácia cézia v koreňoch sa zistila pri 
zeleri, kde merné koncentrácie v stonkách, listoch a v koreňoch boli v pomere 
(Obr. 5): 

 
                       stonka : listy : koreň  = 1: 1,5 : 11,7      (pre cézium) 
                       stonka : listy : koreň  =  nestanovené      (pre kobalt) 
 

Rozdiel v distribúcii cézia horčicou a zelerom je zrejmý zo stĺpcových grafov na 
Obr. 6 a Obr. 7.  

 
4. Záver 

 
V laboratórnych experimentoch s použitím rádionuklidov 137Cs a 60Co sa zistilo, že 

kinetika bioakumulácie rádiocézia 137Cs rastlinami zeleru voňavého (Apium 
graveolens L.) ako modelu koreňovej zeleniny a horčice bielej (Sinapis alba L.) ako 
modelu rastlín kapustovitých kultivovaných ako hydropónie v definovaných živných 
roztokoch má lineárny priebeh. Horčica transportuje do nadzemných častí do 90% 
akumulovaného cézia avšak iba 58% z akumulovaného kobaltu. Koncentrácia cézia 
počítaná na suchú hmotu v jednotlivých orgánov horčice je v pomere [Cs]korene : 
[Cs]stonky : [Cs]listy = 1,3 : 1 : 1,1 a kobaltu v pomere [Co]korene : [Co]stonky : [Co]listy = 
30,7 : 1 : 4,8. Teda kobalt vykazuje tendenciu hromadiť sa koreňoch. Zeler 
transportuje 60% z akumulovaného cézia do nadzemných častí. Po prepočte na suchú 
hmotu jednotlivých orgánov zeleru sa cézium nachádza v koncentračnom pomere 
[Cs]korene : [Cs]stonky : [Cs]listy = 11,7 : 1 : 1,2. Získané údaje poukazujú na vyššie riziko 
prenikania rádiotoxického 137Cs a 60Co do potravového reťazca cez koreňovú zeleninu 
v omnoho väčšej miere ako cez iné poľnohospodárske plodiny. Na druhej strane 
transportovateľnosť kobaltu i cézia z koreňového systému do nadzemných častí dáva 
možnosť využiť rastliny s malým podielom koreňovej časti na celkovej hmotnosti 
biomasy na dekontamináciu pôd pôdy znečistenej kobaltom, rádiokobaltom, alebo 
rádiocéziom.  
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Bioaccumulation of 137Cs and 60Co by mustard Sinapis alba L. and 
celery Apium graveolens L. 
 
Abstract: This paper presents radiocesium 137Cs and radiocobalt 60Co bioaccumulation data by vascular 
plants cultivated in defined hydroponic nutrient media. Celery (Apium graveolens L.) was chosen as an 
experimental model of root vegetable and white mustard (Sinapis alba L.) as a model of cabbage vegetable. 
Bioaccumulation kinetic of CsCl by both plants studied can be described by linear equation correlating with 
transpiration rates. White mustard transported to shoots up to 90% of accumulated cesium and only 58% of 
accumulated cobalt. Cesium concentrations expressed for dry biomass unit in individual plant organs were 
in the ratio [Cs]roots : [Cs]stems : [Cs]leaves = 1.3 : 1.0 : 1.1 and for cobalt [Co]roots : [Co]stems : [Co]leaves = 30.7 : 
1.0 : 4.8, respectively. Cobalt showed a strong tendency to accumulate in roots. Celery transported up 60% 
of accumulated cesium to shoots. Cesium concentrations in individual plant organs of celery expressed for 
dry biomass unit were in the ratio [Cs]roots : [Cs]stems : [Cs]leaves = 11.7 : 1.0 : 1.2. Obtained data showed 



18                                                                                                         Barátová, Z.  et al. 
 
higher risk of entrance of radiotoxic 137Cs a 60Co into food chain by root vegetables in more extent than other 
agricultural plants. On the other hand, transportability of both cobalt and cesium from roots to shoots offers 
a good chance to use the plants with the low root to shoot biomass ratio for decontamination of lands 
polluted with low cobalt and cesium radioactivity as well as for non radioactive cobalt polluted soils by 
phytoremediation technology. 
 
Key words: cesium, 137Cs, cobalt, 60Co, bioaccumulation, hydroponics, Sinapis alba, Apium graveolens 
 


