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Súhrn: Táto práca charakterizuje bioakumuláciu rádiocézia 137Cs tabakom viržinským (Nicotiana tabacum 
L.) pestovaným ako hydropónie v definovaných živných roztokoch. Tabak transportuje až 70%  
akumulovaného cézia do nadzemných častí. Koncentrácia cézia na suchú hmotnosť  koreňa, stonky a listov 
je v pomere [Cs]korene : [Cs]stonky : [Cs]listy = 7,3 : 1 : 1,7. Tento pomer je prakticky nezávislý na počiatočnej  
koncentrácii CsCl v médiu v študovanom rozmedzí 1,2 až 120 µmol.dm-3. Množstvo rádiocézia vztiahnuté 
na jednotku plochy je 123 krát vyššia v horných, najmladších listoch (1 350 Bq.cm-2) najnižšia v dolných 
najstarších listoch (11 Bq.cm-2) čo poukazuje na súvislosť medzi fyziologickou aktivitou rastlinných 
orgánov a transportnými procesmi cézia ako analógu K+ iónov. Topografická distribúcia 137Cs v rastlinách 
tabaku bola vizualizovaná autorádiografiou. 
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1. Úvod 

 
Rádiocézium 137Cs vzniká v reaktoroch jadrových elektrární a s polčasom premeny 

τ = 30,2 rokov patrí medzi dlhodobo prežívajúce rádionuklidy nachádzajúce sa v  
rádioaktívnom odpade. Do kolobehu látok prostredníctvom rastlín môže vstupovať po 
prijatí vegetáciou cez povrch listov alebo z pôdneho roztoku po sorpcii koreňovým 
systémom a redistribúciou v nadzemných častiach rastlín. Detailne sú už v súčasnej 
dobe preštudované zákonitosti transportu rádiocézia do najvýznamnejších 
poľnohospodárskych plodín, predstavujúcich hlavné zdroje výživy ľudstva ako sú 
obilniny, strukoviny, ovocie a zelenina. Poznatky sú spracované vo veľkom počte 
pôvodných vedeckých prác, monografiách, literárnych prehľadoch (AVERY, 1996) 
i v dokumentoch Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA), Svetovej 
zdravotníckej organizácie (WHO) a Organizácie pre potraviny a poľnohospodárstvo 
(FAO).  

Významnou plodinou z hľadiska prenikania toxických látok do ľudského 
organizmu je tabak. Napriek vcelku úspešným snahám o zníženie poškodzovania 
zdravia fajčením, tabak patrí medzi rozšírené poľnohospodárske plodiny. 
V predchádzajúcej práci sme opísali bioakumuláciu kobaltu 60Co tabakom (HORNÍK a 
kol., 2006; PIPÍŠKA a kol., 2006). V tejto práci uvádzame výsledky zo sledovania 
bioakumulácie, translokácie a orgánovej distribúcie rádiocézia tabakom viržinským 
(Nicotiana tabacum L.) pestovaným v živných roztokoch obsahujúcich 137CsCl.  



20                                                                                                              Vrtoch, Ľ. et al. 
 

2. Materiál a metódy 
 
2.1 Chemikálie a kultivačné médium 
 

Kultivačné médium pre hydropónie podľa Hoaglanda (HOAGLAND, 1920) 
(základný roztok) [mg.dm-3]: 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 upravené s 1 M NH4OH na pH 6,0. 
 
2.2 Rastliny 
 

Semená tabaku viržinského (Nicotiana tabacum L.) 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 (800 
Lux). Po 8-10 týždňoch sa získali rastliny vhodné pre bioakumulačné experimenty. Z 
koreňovej časti sa odstránili uľpievajúce zrnká Perlitu premývaním vodou a v 
kultivácii hydropónií sa pokračovalo prenesením rastlín do série 100 ml 
Erlenmayerových baniek s 40 ml 25% Hoaglandovho média. Odparovanie vody 
z povrchu roztoku sa minimalizovalo zakrytím hrdla banky parafilmom a osvetlenie 
koreňa obalením banky čiernou fóliou. Vážením zistený úbytok vody v banke 
transpiráciou bol doplňovaný prídavkom destilovanej vody na pôvodný objem. V 
experimentoch boli použité rastliny o priemernej výške 8-12 cm, predkultivované v 
hydropónii bez prídavku rádiocézia  aspoň 7 dní.  
 
2.3 Sledovanie bioakumulácie rádiocézia 
 

Do série Erlenmayerových baniek s 40 ml 25% Hoaglandovo média s 
koncentráciou 1,19; 11,9 a 119 μmol.dm–3 CsCl sa pridalo 400 μl roztoku rádiocézia 
137Cs (5,5 kBq; 20 mg.dm-3 CsCl; 3g.dm-3 HCl). Do média sa preniesli rastliny, 
predkultivované 7 dní v neprítomnosti cézia a pokračovalo sa v kultivácii spôsobom 
ako je uvedené v predchádzajúcom texte. V časových intervaloch sa odoberali 2 ml 
vzorky kultivačného média a po zmeraní rádioaktivity boli vrátené späť do 
kultivačných baniek. Súčasne sa zaznamenával úbytok média spôsobený transpiráciou 
a doplňoval deionizovanou vodou na pôvodný objem. Po korekcii o odpar vody 
z hladiny kultivačných nádob bez prítomnosti rastlín sa vypočítala rýchlosť 
transpirácie vztiahnutá na jednotkovú plochu listov (ml.m-2.h-1). Po ukončení 
experimentu sa zistila hmotnosť rastlín, koreň premyl postupne v destilovanej vode, 
0,1 M CsCl a opäť v destilovanej vode. Prírastok rastlinnej hmoty sa kvantifikoval 
hodnotou GV, podľa vzťahu: GV = (m - m0) / m0, kde m0 a m je vlhká hmotnosť 
rastliny na začiatku a na konci experimentu. Po vysušení sa zistilo rozloženie 
rádioaktivity v listoch, stonkách a koreňoch autorádiografiou a gamaspektrometriou.  
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2.4 Rádiometrická analýza  
 

Pre meranie rádioaktivity bol použitý scintilačný gamaspektrometer firmy Scionix 
typ 54BP/2-X s  kryštálom NaI(Tl) (Holandsko) a vyhodnocovacím programom 
Scintivision32 firmy Ortec (USA). Vodný roztok 137CsCl (5,723 MBq.cm-3; CsCl 20 
mg.dm-3; HCl 3 g.dm-3) poskytol Český metrologický ústav, Praha. 
 
2.5 Autorádiografia 
 

Distribúcia 137Cs v  tabaku bola vizualizovaná autorádiografiou na RTG filmoch 
(HR – U 300, 100 NIF, Fujifilm, Japan) s expozičným časom 40 dní. Po vyvolaní boli 
autorádiogramy z čiernobielej škály počítačovo upravené do gradientu farieb použitím 
grafického programu Adobe Photoshop CS2.  
 

3. Výsledky a diskusia 
 

3.1 Kinetika bioakumulácie rádiocézia 
 
Už predbežné pokusy ukázali, že počiatočná rýchlosť bioakumulácie cézia 

koreňovým systémom hydropónií tabaku pestovanými v zriedených živných roztokoch 
s časom klesá (Obr. 1). Pritom rýchlosť transpirácie ako jednej z hlavných hnacích síl 
transportu látok sa nemení, má teda lineárny charakter. Pri experimentoch 
s doplňovaním úbytku transpirovanej vody do média sme zistili, že príčinou poklesu 
rýchlosti až úplného zastavenia príjmu Cs+ iónov rastlinami tabaku je pokles 
koncentrácie živín v médiu. Po doplnení živín do kultivačného média prídavkom 
koncentrovaného Hoaglandovho média, nie však po prídavku destilovanej vody sa 
proces bioakumulácie Cs+ iónov obnovil (Obr. 2). Teda samotný proces transpirácie 
vody nepostačuje pre zabezpečenie príjmu Cs+ iónov koreňovým systémom zo 
živných roztokov, ale je potrebná účasť transportných mechanizmov závislých na 
metabolických procesoch bunky. Po poklese koncentrácie živín pod kritickú hodnotu 
nastupuje stres ako dôsledok hladovania. Zodpovedanie otázky, ktorá z anorganických 
látok v živnom roztoku po svojom vyčerpaní spôsobuje zastavenie alebo spomalenie 
procesu bioakumulácie Cs+ iónov (Obr. 2) si vyžaduje sledovať zmenu koncentrácie 
mikroelementov v médiu. 

Množstvo cézia v pôde je 0,3-25 μg.kg-1, vo vodách riek a jazier v rozmedzí 0,01 –
1,2 ng.dm-3 a v morskej vode 0,5-2 ng.dm-3 (KOMAROV a BENNETT, 1983). 
Rastliny preto prichádzajú do styku aj s týmto katiónom prvkov I. skupiny a po prvých 
jadrových výbuchoch v roku 1945 aj s umelými rádioizotopmi 134Cs a 137Cs. Cézium 
nepatrí medzi mikroelementy a nie je známe, že by hralo nejakú úlohu v normálnom 
metabolizme vyšších rastlín. Rastliny preto nedisponujú mechanizmami pre transport 
tohto katiónu z pôdneho roztoku. V mnohých prácach sa potvrdilo, že cézium je do 
buniek transportované mechanizmami transportu K+ iónov (pozri napr. WHITE a 
BROADLEY, 2000). 



22                                                                                                              Vrtoch, Ľ. et al. 
 

Príjem K+ iónov koreňmi rastlín je riadený dvomi nezávislými, ale paralelne 
prebiehajúcimi mechanizmami transportu cez plazmové membrány: 
1. Transport s vysokou afinitou ku K+ iónom závislý na energii. Prebieha v 
mikromolárnom koncentračnom rozsahu a je saturovateľný. Transportuje K+ ióny proti  
elektrochemickému gradientu.  
2. Transportný systém s nízkou afinitou, viazaný spravidla na iónové kanály 
a nesaturovateľný.  Systém pracuje v milimolárnej oblasti a nie je závislý na energii. 

Zatiaľ čo Rb+ ióny rastliny prijímajú rovnakými mechanizmami ako K+ ióny, Cs+ 
ióny vyvolávajú blokovanie kanálov transportu K+ iónov. Milimolárne koncentrácie 
Cs+ v rastovom médiu výrazne inhibujú rast rastlín, pravdepodobne nepriaznivým 
vplyvom na hladinu K+ iónov, teda vytváraním situácie hladovania na draslík 
(MAATHIUS a SANDERS, 1994). 

Draslík je prijímaný koreňmi rastlín prednostne pred céziom, nachádzajúcim sa 
súčasne v roztoku. Kvantitatívnym vyjadrením tejto vlastnosti je veličina 
diskriminačný faktor DF. Diskriminačný faktor pre Cs/K udáva pomer koncentrácie 
cézia ku koncentrácii draslíka v rastline delený hodnotou pomeru koncentrácie cézia 
ku koncentrácii draslíka v pôde (rovnica 1). CIUFFO a kol. (2003) zistili, že hodnoty 
diskriminačného faktora DF pre Cs/K vegetácie trávnatého porastu v poľných 
podmienkach a pri kultivácii ako hydropónie sú približne rovnaké. Možno teda 
predpokladať, že  údaje o bioakumulácii Cs+ iónov v tabaku z pôdneho roztoku bude 
možné aproximovať z údajov zistených v tejto práci pri raste v živných roztokoch. 

 
                                            [Cs]rastlina / [K]rastlina   
                                          DF = –––––––––––––––––                                                 (1) 
                                                        [Cs]pôda / [K]pôda 

 
Pri počiatočnej koncentrácii C0 1000 μmol.dm-3 K+ iónov a 1,2 až 120 μmol.dm-3 

Cs+ iónov v roztoku použitých v našej práci išlo o podmienky, ktoré z hľadiska 
transportu K+ iónov sú v oblasti transmembránového transportu uskutočňovaného cez 
iónové kanály. Tento typ transportu sa vyznačuje nízkou selektivitou, teda je schopný 
uskutočňovať  transmembránový transport aj iných jednomocných katiónov (Rb+, 
Cs+). 

Počiatočný pomer koncentrácií bol v rozmedzí [Cs] / [K] = 0,0012 až 0,120, teda 
výrazne v prospech K+ iónov. Inhibičný vplyv Cs+ iónov, ktorý by sa mohol prejaviť 
znížením intenzity transpirácie, alebo vädnutím listov sme v krátkodobých 
kultiváciách tabaku nezistili. 

Ako uvádza CIUFFO a kol. (2003), priemer hodnôt diskriminačného faktora Cs/K 
(rovnica 1) rastlín trávnatého porastu s prevahou Trifolium officinale, Plantago sp., 
Trifolium sp. a rastlín čeľade Graminaceae bol v rozmedzí DF 0,010 až 0,047, 
minimálne hodnoty v rozmedzí DF 0,005 až 0,010 a maximálne hodnoty v rozmedzí 
DF 0,078 až 0,300. SMOLDERS a kol. (1996) pri rôznych koncentráciách draslíka 
v roztoku zistili hodnoty diskriminačného faktora jarnej pšenice pre Cs/K v rozmedzí 
DF 0,04 až 0,26. V skupine alkalických kovov a amóniového iónu NH4

+ je draslík 
najdôležitejší katión, ktorý pôsobí kompetitívne pri príjme cézia koreňmi rastlín 
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(BANGE a OVERSTREET, 1960; HANDLEY a OVERSTREET, 1961; SHAW a 
BELL, 1991; SHAW, 1993; ZHU a SMOLDERS, 2000).  

Hodnota koncentračného faktora CF pre cézium, čo je pomer koncentrácie cézia 
v rastline ku koncentrácii v pôde sa znižuje minimálne o jeden poriadok so stúpajúcou 
koncentráciou draslíka a  to približne po koncentráciu do 1 mM K+ (ZHU 
a SMOLDERS, 2000). 
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Obr. 1: Kinetika bioakumulácie rádiocézia 137Cs (1,1 µmol.dm-3 CsCl, 138 kBq. dm-3) vyjadrená ako pokles 
rádioaktivity roztoku počas kultivácie tabaku viržinského (Nicotiana tabacum L.) v 25 % Hoaglandovom 

živnom médiu pri 20°C. Transpirovaná voda doplňovaná na pôvodný objem deionizovanou vodou. 
Počiatočné pH 6,0; na konci kultivácie pH 4,6. Hmotnosť rastlín na začiatku a na konci experimentu 8,50 a 

8,94 (g; vl. hm.). 
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Obr. 2: Kinetika bioakumulácie Cs+ iónov (-■-■-) a transpirácie (-□-□-)  počas kultivácie tabaku viržinského 
(Nicotiana tabacum L.) v 25 % Hoaglandovom živnom médiu pri 20°C . Počiatočná koncentrácia C0 = 1,2 
µmol.dm-3 CsCl, 150 kBq.dm-3. Transpirovaná voda doplňovaná na pôvodný objem deionizovanou vodou. 

Na  7. a 8. deň kultivácie médium doplnené s 4 ml neriedeného Hoaglandovho média. Počiatočné pH 6,0; na 
konci kultivácie pH 4,6. Chybové úsečky predstavujú štandardnú odchýlku priemeru (SD) z troch 

nezávislých experimentov. Rovnica pre transpiráciu y = 7,0168 x; R = 0,9991; P <  0,0001. 
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3.2 Distribúcia rádiocézia v rastline 
 

V Tab. 1 a Obr. 3 sú uvedené množstvá cézia vztiahnuté na jednotkové množstvo 
sušiny bunkovej hmoty (µg/g) po 14 dňoch kultivácie v médiu.  Toto množstvo stúpa 
lineárne  v listoch, stonkách i koreni v celom študovanom koncentračnom rozmedzí 
počiatočnej koncentrácie C0 = 1,2 až 120 µmol.dm-3 CsCl. V študovanom 
koncentračnom rozmedzí cézia v médiu sa teda nepozorovalo, že by dochádzalo 
k nasýteniu koreňového systému céziom a to ani pri najvyššej zo študovanej 
koncentrácii, čo by sa pozorovalo v prípade, kedy by sa v určitých orgánoch rastliny 
nachádzali štruktúry s vyššou afinitou k Cs+ iónu.  

 

1 10 100 1000 1
1

10

100

1000

10000

 

C
s+  [μ

g.
g-1

]

CsCl [μmol.dm-3]  
Obr. 3: Vplyv počiatočnej koncentrácie CsCl na koncentráciu cézia (μg.g-1) v koreňoch (-■-■-), stonkách  

(-●-●-) a listoch (-○-○-) tabaku viržinského (Nicotiana tabacum L.) po 14 dňoch kultivácie v 25 % 
Hoaglandovom médiu  pri 20 °C. Počiatočná koncentrácia C0 =1,2; 12 a 120 μmol.dm-3 CsCl, 150 kBq.dm-3. 
Chybové úsečky predstavujú štandardnú odchýlku priemeru (SD) z troch nezávislých experimentov. Údaje 

počítané z mernej aktivity akumulovaného 137CsCl. Parametre závislostí: listy y = 1,0011 x ; R=0,999; 
p<0,02; stonka  y = 1,0067 x ; R=0,999; p<0,004; koreň:  y = 0,9199 x ; R=0,999; p<0,02. 

 
Z hľadiska možnosti využitia rastlín pre remediáciu pôdy kontaminovanej 

rádiocéziom je však dôležitý aj údaj o vzájomnom hmotnostnom pomere koreňovej 
časti a zberom  ľahko odstrániteľnej nadzemnej časti. Zistili sme, že v prípade tabaku 
v priemere 60 až 70 % rádiocézia sa nachádza v nadzemných častiach, 30 až 40 % 
zostane v koreni (Obr. 4). Dá sa predpokladať, že toto na koreň viazané rádiocézium 
sa stane mobilné až v nasledujúcich vegetačných obdobiach po rozpade bunkovej 
štruktúry koreňových pletív. Avšak aj v tomto prípade treba brať do úvahy, že rastlina 
je schopná koreňovým systémom prijať iba cézium nachádzajúce sa v pôdnom 
roztoku, nie ireverzibilne viazané na aluminosilikátové zložky pôdy (PIPÍŠKA a kol., 
2004).  

Z autorádiogramu na Obr. 5 je zrejmé, že najviac rádiocézia je lokalizované vo 
vetvenom koreňovom systéme, stonke a horných listoch, najmenej v spodných listoch. 
V stopkatých listoch tabaku sa najviac rádiocézia nachádza v listovej báze a listovej 
stopke, strednom rebre, bočných žilách a najmenej v listových čepeliach.  
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Tab. 1: Hodnoty akumulácie Cs+ iónov (%) zo živného média tabakom viržinským (Nicotiana tabacum L.) a 
distribúcie Cs+ iónov (μg.g-1; suchej hmoty) v koreni, stonkách a listoch po 14 dňoch kultivácie v 25 % 
Hoaglandovom médiu. Počiatočná koncentrácia C0 = 1,2; 12 a 120 μmol.dm-3 CsCl, 150 kBq.dm-3. 
Fyziologické parametre charakterizuje hodnota GV a rýchlosť transpirácie vody TR (ml.m-2.h-1).  
 

Akumulácia cézia 

[μg.g-1 ± SD]** 
CsCl 

[μmol.dm–3] 
[%]* 

koreň stonka listy 

TR 
[ml.m-2.h-1] GV*** 

1,2 89±0,4 34,2±4,4 3,5±0,28 6,2±0,74 9,6±0,35 0,37±0,08 

12 78±10,3 188±72 34,5±1,1 54,1±2,3 10,2±0,48 0,29±0,01 

120 77±5,7 2392±392 361±47 623±85 8,9±0,78 0,47±0,02 

*    množstvo akumulovaného cézia v % z množstva v roztoku v čase t0  
** štandardná odchýlka priemeru z troch nezávislých experimentov (± SD) 
*** prírastok biomasy (pozri Materiál a metódy) 

 
Kvantitatívne údaje o distribúcii rádiocézia získané priamym meraním aktivity 

v koreni, stonke a listoch sú zhrnuté v Tab. 2. Množstvo rádiocézia vztiahnuté na 
jednotkovú plochu listu je najvyššie v najmladšom vrcholovom vyvíjajúcom sa liste (1 
352 Bq.cm-2), 15 až 31 krát nižšie v dvoch najbližšie položených listoch (87 a 43 
Bq.cm-2) a 130 krát nižšie v troch najstarších, najnižšie položených listoch (10 Bq.cm-

2). Je zrejmé že okrem intenzity transpirácie, ktorá je hnacou silou transportu látok 
z pôdneho roztoku za účasti koreňového systému do stoniek a listov, o transporte 
a konečnej lokalizácii cézia v rastlinných pletivách tabaku rozhodujú špecifické 
procesy transportu iónov. Možno predpokladať, že najintenzívnejšie rastúce, vyššie 
položené listy vykazujú najvyššie požiadavky na anorganické živiny, vrátane K+ 
iónov. 
 
Tab. 2 
Distribúcia rádiocézia 137Cs v koreňoch, stonkách a listoch  tabaku viržinského (Nicotiana tabacum L.) po 9 
dňoch kultivácie v 25 % Hoaglandovom médiu pri 20 °C. Počiatočná koncentrácia C0 = 2,4 µmol.dm-3 CsCl; 
11,34 kBq v 40 mL, bioakumulácia 65 %. Počiatočná hmotnosť rastliny 3,41 g (čerstvá hm.) v 40 ml média. 
Rádioaktivita zistená priamym meraním častí rastliny gamaspektrometriou. Autorádiogram na Obr. 5. 
 

Časť 
Plocha  
listov 
[cm2]   

Rádioaktivita 
[Bq]        [Bq.cm-2]      [%]* 

1. list               1,78             240            135             3,3 
2. list             16,33           1428              87           19,3 
3. list             23,35           1013              43           13,7 
4. list             22,37             229              10             3,1 
5. list             28,21             295              10             4,0 
6. list             26,38             292              11             4,0 
stonka               -                 423               -               5,7 
koreň**             -               3426               -            46,9 

* Údaje v % z celkového množstva rádiocézia prijatého rastlinou z roztoku 
**Aktivita v koreni premytom v destilovanej vode. Z koreňa premytím odstrániteľné 1 % rádioaktivity 
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Obr. 4: Rozloženie cézia v koreňoch, stonkách a listoch tabaku viržinského (Nicotiana tabacum L.) po 14 

dňoch kultivácie v 25 % Hoaglandovom médiu. Počiatočná koncentrácia C0 =1,2; 12 a 120 μmol.dm-3 CsCl, 
150 kBq.dm-3. Údaje v % z celkového množstva cézia prijatého rastlinou. Chybové úsečky predstavujú 

štandardnú odchýlku priemeru (SD) z troch nezávislých experimentov. 

      
 

Obr. 5:  Topografická distribúcia 137Cs  v tabaku po 9 dňoch kultivácie v 25 % Hoaglandovom médiu 
s počiatočnou koncentráciou C0 = 2,4 µmol.dm-3 CsCl (11,34 kBq v 40 ml). Autorádiogram z čiernobielej 

škály transformovaný do gradientu farieb pomocou programu Adobe Photoshop CS2. Rádioaktivita 
v jednotkách Bq zistená gamaspektrometriou je uvedená v Tab. 2.   
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4. Záver 
 

Rádiocézium 137Cs, prichádzajúce do úvahy ako jeden z dlhodobých 
kontaminantov pôdy po náhodnom úniku nízko aktívnych kvapalných rádioaktívnych 
odpadov do pôdy je z roztoku prijímané koreňovým systémom tabaku 
a transportované do nadzemných častí rastlín. Priame merania i autorádiografia 
ukázali, že merné aktivity rádiocézia počítané na suchú hmotnosť koreňov, stoniek 
a listov sú v pomeroch [Cs]korene : [Cs]stonky : [Cs]listy = 7,3 : 1 : 1,7. Najviac rádiocézia 
sa nachádza v koreňoch a najintenzívnejšie rastúcich horných listoch, najmenej 
v spodných najstarších listoch. Poznatky majú význam pre posudzovanie využiteľnosti 
plodín pestovaných na poľnohospodárskych pôdach znečistených nízkymi aktivitami 
rádiocézia, čo môže byť aktuálne v prípade nutnosti revitalizácie a využití krajiny po 
predchádzajúcich odstavených jadrových zariadeniach alebo znečistení pôdy 
aktivitami na hranici prípustných limitov. 
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Radiocesium bioaccumulation by hydroponically cultivated tobacco 
plant (Nicotiana tabacum L.) 
 
Abstract: This paper deals with bioaccumuilation of 137Cs by tobacco plants (Nicotiana tabacum L.) 
cultivated in hydroponic nutrient solutions. Tobacco plats translocate up to 70 % of cesium taken by roots to 
shoots. Cesium concentrations  in roots, stems and leaves were in the ratio [Cs]root : [Cs]stem : [Cs]leaves = 7,3 : 
1 : 1.7 calculated on dry wt basis. This ratio is not dependent on the initial CsCl concentration in solution 
within the range C0 from 1.2 to 120 µmol.dm-3. Autoradiography and direct gamma spectrometry confirmed, 
that the amount of cesium calculated for leaf area is 123 times higher in the upper youngest leaves (135 
Bq.cm-2), the smallest in the oldest lower leaves (11 Bq.cm-2). This fact confirms the role of physiological 
state and metabolic activity of plant organs in transport processes of Cs+, similarly as in the case of K+ 
transport processes.  
 
Key words: cesium, 137Cs, bioaccumulation, tobacco, Nicotiana tabacum L, hydroponics 
 


