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INTRODUCERE

Cercetările realizate în cadrul acestei tezei de doctorat au vizat studiul acumulării

metalelor grele cupru, cadmiu, plumb şi zinc şi a celor 16 hidrocarburi policiclice

aromatice prioritare în unele specii de plante (grâu, porumb, fasole, cartof, gălbenele şi

salată). Teza de doctorat este structurată în 5 capitole, însumând un număr de 160

pagini.În elaborarea acesteia au fost utilizate 38 figuri, 74 tabele şi 205 referinţe

bibliografice. Capitolele introductive 1 şi 2 conțin argumentația referitoare la importanţa

plantelor de cultură selectate şi la contextul în care se plasează cercetările efectuate. Sunt

prezentate date referitoare la poluarea cu metale grele şi cu hidrocarburi policiclice

aromatice, informații referitoare la caracteristicile acestora, la sursele naturale și

antropice, precum şi factorii care le influențează biodisponibilitatea.

În capitolul 3 sunt descrise particularităţile zonelor în care au fost amplasate

experimentele din punct de vedere al caracteristicilor fizico-geografice şi

climatice.Capitolul 4 detaliază materialele şi metodele utilizate în cercetările realizate,

incluzând motivaţia, obiectivele şi activităţile de cercetare. Au fost monitorizate culturile

înfiinţate în locaţii diferite, situate în zone expuse acţiunii poluanţilor (Şeica Mare şi

Cluj-Napoca), respectiv într-o zonă-martor nepoluată, situată în câmpul experimental al

USAMV Cluj-Napoca din Jucu; cercetările s-au extins pe durata a trei ani, între 2011-

2014. Au fost recoltate probe din fiecare specie de plantă ajunsă la stadiul de maturitate

din locaţiile respective, inclusiv din solurile pe care s-a realizat cultivarea plantelor

studiate, iar conţinutul de metale grele şi de PAH au fost determinate în laborator. Pentru

efectuarea determinărilor s-au optimizat şi validat procedeele necesare de prelucrare a

probelor şi parametrii metodelor de analiză instrumentală implicate: spectrofotometria de

absorbţie atomică şi cromatografia de lichide de înaltă performanţă. Sunt detaliate în
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acest capitol scopul și obiectivele cercetării precum şi toate etapele şi procedurile

utilizate, începând cu prelevare probelor, extracţia analiţilor vizaţi în vederea determinării

PAH şi a metalelor grele Pb, Cd, Cu și Zn, până la analiza prin spectrofotometria de

absorbţie atomică şi respectiv cromatografie de lichide de înaltă performanţă. Toate

activitățile s-au desfășurat conform cerinţelor standardelor în vigoare, respectând

indicaţiile manualelor echipamentelor, datele obținute fiind validate prin respectarea

metodologiilor oficiale.

Capitolul 5 include rezultatele obținute, fiecare set de determinări cumulând datele

din cei trei ani de cercetări pentru concentrațiile de Pb, Cd, Cu, Zn şi PAH. Au fost

utilizate atât metode statistice, cât și chemometrice pentru analiza exploratorie,

rezultatele fiind comparate cu reglementările standardelor în vigoare și cu datele

publicate în alte studii şi cercetări cu tematică apropiată.

Teza de doctorat se finalizează cu concluzii generale, recomandări şi prezentarea

elementelor de originalitate. S-a stabilit că factorii majori care determină contaminarea cu

metale grele şi cu hidrocarburi policiclice aromatice din plantele studiate sunt: poluarea

zonei de cultură, solul şi caracteristicile geoclimatice ale zonei de cultură şi

caracteristicile speciilor. Ȋn urma analizei comparative a contaminării cu metale grele a

matricilor vegetale studiate s-a evidenţiat fitoconcentrarea deosebită pe care o realizează

gălbenelele cultivate în Şeica Mare, aceastea acumulând în inflorescenţe cele mai mari

cantităţi de PAH, plumb şi cadmiu; concentraţii mari de plumb se regăsesc şi în tuberculii

de cartof, respectiv ȋn salata cultivate în aceeaşi locaţie. Concentraţiile metalelor grele din

produsele analizate se corelează cu concentraţiile acestor metale din sol, ȋnsă intervin

particularităţi ale plantelor cultivate, gălbenelele, cartofii şi salata avȃnd capacitatea de a

prelua doze mai mari de metale grele din sol. Contaminarea cu PAH afectează în cea mai

mare măsură gălbenelele şi porumbul, corelându-se mai slab cu nivelul de contaminare a

solului pe care sunt cultivate plantele studiate, în mecanismul de contaminare intervenind

şi depunerile atmosferice, încărcate cu produşi de ardere a combustibililor. Concentraţiile

reduse de PAH din probele recoltate la Şeica Mare pot fi atribuite lipsei surselor majore

de contaminare din zonă; traficul auto din zonă este foarte redus iar activitatea industrială

potenţial generatoare de PAH lipseşte.

O parte din rezultatele originale obţinute în perioada studiilor doctorale au fost

diseminate astfel: 2 articole în reviste cotate ISI Web of Science, 9 articole publicate ca
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prim autor (5 în reviste indexate BDI, 2 în volume ale unor simpozioane naţionale şi 2 în

volume ale unor simpozioane internaţionale), 14 articole publicate ca şi co-autor (8 în

reviste indexate BDI şi 6 în volume ale unor simpozioane internaţionale); 12 lucrări au

fost prezentate sub formă de comunicări orale sau postere la conferinţe naţionale şi

internaţionale, lista acestora fiind prezentată în Anexe.

MOTIVAŢIE

Cercetările privind expunerea umană la contaminanţii prezenţi în mediu au

cunoscut o dezvoltare accentuată în ultimii ani, paralel cu creşterea interesului

consumatorilor pentru produsele ecologice şi cu creşterea nivelului de cunoaştere al

populaţiei în ceea ce priveşte efectele nocive ale poluării asupra sănătăţii. O astfel de

expunere poate reprezenta un potenţial risc pentru sănătatea umană în special în cazul

zonelor urbane şi periurbane industrializate, ca urmare a consumului legumelor, fructelor

şi cerealelor produse pe suprafeţele contaminate.

Dintre poluanţi, metalele grele au un potenţial toxic recunoscut asupra tuturor

organismelor vii, fiecare dintre aceste metale fiind periculoase în afara unui anumit

domeniu de valori. Animalele, în special erbivorele, le preiau din plantele cu care se

hrănesc sau direct din pământul pe care îl ingerează când pasc. Oamenii sunt expuşi

acţiunii metalelor grele atât prin alimentaţie, cât şi ocupaţional. Plantele superioare sunt

foarte sensibile la modificările apărute în mediu: contaminarea cu plumb inactivează

enzime precum dehidrogenaza sau ureaza, provoacă limitarea absorbţiei apei şi inhibă

creşterea plantelor; zincul reduce activitatea biologică din sol, modifică proprietăţile

fizico-chimice ale acestuia, acţionează asupra microorganismelor dereglând procesul de

transformare a materiei organice din sol şi încetineşte procesele fiziologice; cadmiul

(prezent adesea în îngrăşămintele fosfatice) produce blocarea proceselor microbiologice

(KABATA-PENDIAS şi MUKHERJEE, 2007).
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Poluarea mediului cu PAH şi cu metale grele este cauzată de activitatea

industrială, transporturi sau de diferite alte activităţi umane (ex. incinerarea deşeurilor,

arderea combustibililor fosili în termocentrale, etc.). Cele două categorii de poluanţi

vizaţi în cadrul cercetărilor fac parte din categoria poluanţilor persistenţi (nu pot fi

îndepărtaţi sau distruşi din matricile pe care le contaminează), ceea ce duce la

bioacumularea lor în organismul plantelor şi animalelor, generând riscuri pentru sănătatea

publică (GAVRILESCU, 2009; JAWAD, 2010; NADAL şi colab., 2008). Consumul de

alimente este principala cale de expunere la PAH şi metale grele, depăşind cu mult ca

pondere alte căi de expunere cum ar fi inhalarea şi contactul cu pielea; acumularea

acestor substanţe în plantele cultivate implică aşadar riscuri pentru sănătatea populaţiei

(ZHENG şi colab., 2007; ZUKOWSKA şi colab., 2008).

Unele proceduri de evaluare ale gradului de risc se bazează pe calcule implicând

distribuţia, transportul şi comportamentul contaminanţilor în sistemul sol-plantă,

incluzând caracteristici fizico-chimice ale solului (ex. conţinut de materie organică, pH,

etc.) pentru a prevedea biodisponibilitatea contaminanţilor pentru plantele cultivate

(GUPTA şi colab., 1996; MENCH şi colab., 1997; TRAPP şi colab., 2007). Studiile

efectuate asupra comportamentului metalelor grele şi xenobioticelor organice din sol au

demonstrat că biodisponibilitatea celor mai multe substanţe din sol pentru organismele

vegetale este redusă considerabil prin trecerea timpului, ca urmare a interacţiunii dintre

aceşti contaminanţi şi constituenţii solului şi/sau prin ȋncorporare în combinaţii cu

biodisponibilitate redusă (ASHRAF şi colab. 2013; McBRIDE, 2013; National Research

Council, 2002). Este preferabil aşadar ca în locul studiilor realizate cu sol contaminat

intenţionat în cadrul experimentelor, să se realizeze studii pe soluri supuse unei

contaminări reale, istorice.

Toxicitatea recunoscută a unor metale grele (îndeosebi a cadmiului şi a plumbului)

şi a PAH reprezintă motive întemeiate pentru a aprofunda cercetările privind modul în

care aceşti poluanţi afectează plantele de cultură cu valoare economică ridicată în

condiţiile care se regăsesc în condiţii obişnuite, respectiv în zone cu poluare istorică, date

fiind efectele consumului alimentelor contaminate asupra sănătăţii oamenilor, mai ales la

nivelul populaţiilor sensibile (copii, femei însărcinate, vârstnici etc.).
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OBIECTIVELE CERCETĂRILOR

Scopul cercetărilor efectuate a fost investigarea capacităţii plantelor de cultură

selectate de a prelua din mediu metale grele şi PAH, stabilirea nivelului de contaminare

cu aceşti poluanţi şi funcţie de acesta, elaborarea unor recomandări în ceea ce priveşte

consumul.

Obiectivele cercetărilor au fost:

 determinarea conţinutului de metale grele şi de hidrocarburi policiclice

aromatice din speciile selectate;

 compararea conţinutului de metale grele şi hidrocarburi policiclice aromatice

din câteva specii agricole (grâu, porumb, fasole, cartof, gălbenele şi salată) din

locaţii diferite de cultivare şi evidenţierea influenţei poluării mediului cu aceste

substanţe asupra calităţii producţiei;

 corelarea concentraţiei de metale grele şi hidrocarburi policiclice aromatice din

plantele studiate cu cele din solurile în care acestea s-au dezvoltat;

 utilizarea tehnicilor chemometrice pentru clasificarea plantelor studiate funcţie

de capacitatea de preluare a contaminanţilor studiaţi din mediu;

 studiul cineticii de acumulare a plumbului şi a cadmiului pe parcursul

dezvoltării salatei, în condiţii de contaminare controlată cu aceste două metale.
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MATERIALE SI METODE DE CERCETARE`

Factorii şi graduările experimentale

Studiile efectuate au fost realizate folosind o experienţă cu următorii factori şi

graduări:

Factorul A – Specia cultivată:

a1 – Grâu de toamnă, soiul Arieşan.

a2 – Porumb, hibridul Turda 200.

a3 – Fasole, soiul Ardeleana.

a4 – Cartof, soiul Roclas.

a5 – Gălbenele, cultivarul Cluj 2.

a6 – Salată, cultivar de Agrosem

Factorul B – Locaţia:

b1 – Cluj-Napoca, Cartierul Plopilor, teren particular

b2 – Şeica Mare, grădină particulară

b3 – Jucu – Câmpul experimental al USAMV Cluj-Napoca, zonă nepoluată.

Factorul C –Anul. Experienţele efectuate pe parcursul a trei ani (2012-2014).

Număr de repetiţii: 3.

Metoda de aşezare a experienţelor a fost metoda blocurilor, suprafaţa unei parcele

experimentale fiind de 4 mp.

Amplasarea speciilor în câmp s-a realizat în conformitate cu schiţa din tabelul 1. În

anii agricoli 2012-2014 s-a realizat rotaţia culturilor astfel: grâul a urmat după fasole,

aceasta după porumb, acesta după cartof ş.a.m.d., acelaşi sens al rotaţiei respectȃndu-se

pe toată perioada experimentală, ȋn toate locaţiile.
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Tabelul 1
Schiţa experienţei

Anul Specia

2011-2012 Gălbenele Salată Cartof Porumb Fasole Grâu de
toamna

2012-2013 Salată Cartof Porumb Fasole Grâu de
toamna Gălbenele

2013-2014 Cartof Porumb Fasole Grâu de
toamna Gălbenele Salată

Materialul biologic

Plantele cultivate au fost: Triticum aestivum - grâu de toamnă-soiul Arieşan, Zea

mays - porumb, hibridul Turda 200, Phaseolus vulgari - fasole, soiul Ardeleana, Solanum

tuberosum - cartof, soiul Roclas, Calendula officinalis - gălbenele – cultivarul Cluj 2 şi

Lactuca sativa – salată verde, var.capitata – cultivar de Agrosem. Selecţia acestora s-a

realizat luând în considerare criterii ca: frecvenţa consumului, taxonomie (să reprezinte

familii diferite), condiţii de expunere (raport suprafaţă-volum, perioada de creştere),

partea care se consumă de la plantă (fructe, seminţe, tuberculi, inflorescenţe, frunze),

soiuri tolerante la boli şi dăunători şi răspândirea. Pentru experimentul de contaminare

controlată am optat pentru salată (Lactuca sativa L. var.capitata) ca legumă cu frunze

reprezentativă deoarece: (i) este una dintre cele mai consumate legume, pentru frunzele

bogate în elemente nutritive, situându-se în topul preferinţelor adepţilor dietelor

vegetariene; (ii) este consumată de regulă ca atare, crudă; (iii) dintre legume, prezintă cea

mai mare capacitate de acumulare a metalelor grele, în special a cadmiului, fără

manifestarea simptomelor vizibile ale fitotoxicităţii; (iv) are un ciclu scurt de viaţă şi se

dezvoltă bine în condiţiile unor medii controlate (sere, solarii).

Locaţiile alese pentru cultură sunt: un teren cu contaminare istorică cu metale

grele cauzată de SC Sometra SA Copşa Mica, situat în Şeica Mare, un altul contaminat

din surse difuze (circulaţie auto), situat în mun. Cluj-Napoca şi un teren-martor, situat pe

dealul din vestul localităţii Jucu. Solurile nu au fost fertilizate în decursul experimentelor.
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Spectrofotometrie de absorbţie atomică

Determinările au fost realizate utilizând un spectrofotometru dublu fascicul

Shimadzu AA-6300 (Shimadzu Corporation, Japonia), echipat cu: autosampler ASC-

6100F, atomizor în flacără şi cu cuptor de grafit, lampă de deuteriu pentru corecţie de

fond şi cu lămpi cu catod cavitar pentru elementele studiate. Pentru determinarea cuprului

şi zincului s-a utilizat metoda SR ISO 8288:2001, iar pentru determinarea cadmiului şi

plumbului metodele SR EN 14083:2003 şi SR EN ISO 15586:2004, cu modificări pentru

adecvarea la tipul de matrice analizat. Fiecare determinare s-a realizat în trei repetiţii.

Pentru calibrare s-au utilizat câte 5 concentraţii ale soluţiilor de referinţă, coeficienţii de

corelaţie ai dreptelor de calibrare fiind în domeniul 0.9780-0.9997. Pentru evaluarea

gradului de recuperare a metalelor grele din produsele studiate, au fost fortificate o serie

de probe cu soluţii de concentraţii cunoscute ale acestor metale, gradele de recuperare

înregistrate fiind: 91.14% pentru Cd, peste 93.52% pentru Pb, 94.92% pentru Cu şi

95.02% pentru Zn. Limitele de detecţie sunt: 6 mg /kg pentru cupru, 6 mg/ kg pentru

zinc, 0.18 g /kg pentru plumb şi 0.04 g/ kg pentru cadmiu

Spectrofotometrie de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv

Determinările iniţiale de macro şi microelemente s-au făcut prin spectrometrie de

emisie optică cu plasmă cuplată inductiv folosind un spectrometru Perkin Elmer Optima

5300 DV. Lungimile de undă utilizate pentru fiecare element sunt următoarele: Na -

589,592 nm, Ca - 315,887 nm, Mg - 279,077 nm, K(404,721 nm, Cu - 327,393 nm, Al -

396,153 nm, Cr - 267,716 nm, Fe - 238,204 nm, Mn - 257,610 nm, Ni - 231,604 nm, Pb -

217,00 nm şi Zn - 206,200 nm.
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Cromatografie de lichide de înaltă performanţă

Analiza cromatografică a fost realizată pe un sistem modular Agilent 1100

(Agilent Technologies Inc., Palo Alto, USA), constituit dintr-un degazor, o pompă

cuaternară, un injector automat, un termostat de coloane, un detector cu matrice de

fotodiode şi un detector de fluorescenţă; separările au fost realizate folosind o coloană

Envirosep PP (125 x 4.6 mm), faza mobilă fiind un amestec de acetonitril : apă (45:55

v/v). La un debit de 1.5 ml/ min, utilizând un volum de injecţie de 20 L, separarea PAH

s-a realizat în mai puţin de 30 min (fig.1). La iniţializare, setările detectorului de

fluorescenţă au fost: 224 nm pentru excitaţie, 500 nm pentru emisie. Identitatea picurilor

cromatografice a fost stabilită atât prin intermediul timpilor de retenţie, cât şi prin

utilizarea bibliotecii de spectre de referinţă, pentru confirmarea spectrelor achiziţionate

de către detectorul cu matrice de fotodiode.

Fig.1. Cromatograma HPLC a amestecului de standarde utilizat pentru calibrarea
instrumentului

Analiza cromatografică cantitativă s-a realizat prin metoda standardului extern,

utilizȃnd cȃte 5 concentraţii diferite ȋn domeniul 0.01-40 g/kg; coeficienţii de corelaţie

ai dreptelor de calibrare pentru toate PAH monitorizate fiind peste 0.995. Recuperările au

fost stabilite pentru fiecare PAH ȋn parte, utilizȃnd probe fortificate cu cantităţi cunoscute

de PAH; valorile se ȋncadrează ȋn domeniul 87-103%. Limitele de detecţie pentru PAH
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sunt între 0.0004 g/kg pentru benzo(k)fluoranten şi 0.0143 g/kg pentru naftalină.

Rezultatele obţinute sunt raportate atât individual, pentru fiecare PAH, cât şi cumulativ.

Analiza datelor experimentale

Controlul spectrofotometrului de absorbţie atomică, achiziţia datelor şi analiza

primară a datelor spectrale a fost realizată utilizând WizAArd (Shimadzu Corporation,

Japonia). Controlul sistemului HPLC, achiziţia datelor şi prelucrarea primară a datelor

cromatografice au fost realizate folosind programul Chemstation 08.03. Matricea datelor

cantitative a fost procesată în Microsoft Excel 2003 (Microsoft) pentru calcule statistice

(calcului mediei aritmetice, a deviaţiei standard, a coeficientului de corelaţie Pearson), iar

analiza chemometrică a fost realizată ȋn Matlab (Mathworks), aceasta vizând analiza

componentului principal şi analiza de clusteri (MARTINEZ şi colab., 2004). Coeficientul

Pearson a fost utilizat pentru caracterizarea corelaţiilor dintre concentraţiile de

contaminanţi măsurate. Setul de date multivariabile constituit din concentraţiile

poluanţilor studiaţi a fost procesată folosind analiza componentului principal pentru

evidenţierea unor structuri, fiind completată de analiza de clusteri pentru a grupa probe

cu compoziţie similară a poluanţilor studiaţi (BRERETON, 2003; JOLLIFE,

2002).Rezultatele sunt prezentate ȋn formă grafică: diagrame de scoruri, diagrame biplot,

dendrograme.
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REZULTATELE OBŢINUTE

Contaminarea cu metale grele

Analiza prin spectroscopie de emisie cu plasmă cuplată inductiv a revelat un profil

complex al elementelor conţinute de plantele cercetate (figurile 2 şi 3), determinat pe de o

parte de specie, dar şi de caracteristicile solului şi de climă.

ppm

Fig.2. Situaţia comparativă a conţinutului de microelemente ȋn plantele studiate

Contaminarea cu plumb a plantelor studiate este în general redusă, cu excepţia

salatei, a cartofilor şi a gălbenelelor cultivate în Şeica Mare (figura 4), acestea realizând

cea mai pronunţată fitoconcentrare a plumbului din sol. Cele trei plante se remarcă şi în

cazul conţinutului de cadmiu (figura 5), acest element regăsindu-se de altfel în
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concentraţii ceva mai ridicate şi în alte plante cultivate în aceeaşi locaţie (grâu, porumb şi

fasole). Dintre plantele de cultură studiate, Calendula officinalis prezintă cea mai mare

afinitate pentru cadmiu, realizând o fitoconcentrare mai mare decât celelalte plante în

toate locaţiile în care au fost cultivate. Concentraţia de plumb şi de cadmiu din produsele

analizate se corelează cu concentraţia de metale grele din sol, ȋnsă intervin particularităţi

ale plantelor cultivate, unele avȃnd capacitatea de a prelua doze mai mari de metale grele

(gălbenele, cartofi, salată). Toate concentraţiile ȋnregistrate se situează sub limitele

impuse de Comunitatea Europeană (***, Commission Regulation nr.1881/2006).

ppm

Fig.3. Situaţia comparativă a conţinutului de macroelemente ȋn plantele studiate
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Fig.4. Contaminarea cu plumb a plantelor studiate
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Fig.5. Contaminarea cu cadmiu a plantelor studiate

Conţinutul de cupru nu depăşeşte media de 2.71 ppm, înregistrată în cazul salatei

cultivate în locaţia Şeica Mare (fig.6); concentraţiile maxime ale acestui element se

regăsesc în plante cultivate în locaţiile Cluj-Napoca (grâu, porumb, fasole) şi Şeica Mare

(gălbenele, salată).
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Fig.6. Concentraţiile medii de cupru din plantele studiate

Media concentraţiilor de zinc atinge valori maxime în cazul grâului (43,13 ppm

pentru porumbul cultivat în locaţia Cluj-Napoca), fasolei (39,25 ppm pentru fasolea

cultivată în locaţia Jucu) şi porumbului, depăşind valorile înregistrate în cazul salatei, a

cartofilor şi a gălbenelelor (figura 7).
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Fig.7 Concentraţiile medii de zinc din plantele studiate

Datele din matricea de corelaţie obţinută pe baza mediei concentraţiilor

înregistrate în cei trei ani în locaţia Cluj Napoca, arată corelaţii bune (coeficienţi de

corelaţie Pearson 0,77) pentru concentraţiile de cadmiu şi plumb şi respectiv pentru

concentraţiile de cupru şi de zinc (tabelul 2); s-a stabilit existenţa unei corelaţii negative

între concentraţiile de cupru şi plumb (coeficient de corelaţie -0,76).

Tabelul 2
Matricea de corelaţie pentru contaminarea cu metale grele a plantelor din Cluj Napoca

Pb Cd Cu Zn
Pb 1,00
Cd 0,77 1,00
Cu -0,76 -0,39 1,00
Zn -0,48 -0,43 0,77 1,00

Matricea de corelaţie obţinută pe baza mediei concentraţiilor înregistrate în cei trei

ani în locaţia Jucu (tabelul 3), indică o corelaţie foarte bună pentru concentraţiile de

cadmiu şi plumb (coeficient de corelaţie Pearson 0,95), respectiv pentru concentraţiile de

cupru şi de zinc (coeficient de corelaţie Pearson 0,92). S-a stabilit existenţa unor corelaţii

negative între concentraţiile de cupru şi plumb (coeficient de corelaţie -0,54) şi respectiv

zinc şi plumb (coeficient de corelaţie -0,66).
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Tabelul 3
Matricea de corelaţie pentru contaminarea cu metale grele a plantelor din Jucu

Pb Cd Cu Zn
Pb 1,00
Cd 0,95 1,00
Cu -0,54 -0,33 1,00
Zn -0,66 -0,46 0,92 1,00

În cazul locaţiei Şeica Mare Matricea, matricea de corelaţie obţinută pe baza

mediei concentraţiilor înregistrate în cei trei ani, ilustrată în tabelul 4, indică o corelaţie

bună pentru concentraţiile de cupru şi cadmiu (coeficient de corelaţie Pearson 0,81). S-a

stabilit existenţa unor corelaţii negative: foarte bună între concentraţiile de zinc şi plumb

(coeficient de corelaţie -0,93) şi medie pentru zinc şi cadmiu (coeficient de corelaţie -

0,63).

Tabelul 4
Matricea de corelaţie pentru contaminarea cu metale grele a plantelor din Şeica Mare

Pb Cd Cu Zn
Pb 1,00
Cd 0,45 1,00
Cu 0,12 0,81 1,00
Zn -0,93 -0,63 -0,33 1,00

Analiza componentelor principale (PCA) scoate ȋn evidenţă strȃnsa corelaţie dintre

contaminarea plantelor studiate cu cadmiu şi plumb; modelul PCA ilustrat ȋn figura 8 a

fost realizat cu trei variabile (concentraţiile de cadmiu, plumb şi zinc), explicând 89,18%

din varianţă, în condiţiile unui interval de încredere de 95%.

Fig.8. Diagramă biplot pentru PCA a datelor experimentale referitoare la concentraţiile de
metale grele din plantele studiate
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Analiza de clusteri (figurile 9 şi 10) evidenţiază 3 clase de plante: 1 – cu conţinut

mare de zinc (grâul din Cluj şi Jucu şi fasolea din Jucu); 2 – cu contaminare intermediară

şi mică cu metale grele (majoritatea probelor); 3 - cu contaminare mare cu cadmiu şi

plumb (salata, cartofii şi gălbenelele din Şeica Mare)..

Fig.9. Diagrama scorurilor pentru analiza PCA a datelor experimentale referitoare la
concentraţiile de metale grele

Fig.10. Dendrograma corespunzătoare analizei de clusteri (metoda Ward) a datelor
experimentale referitoare la concentraţiile de metale grele
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Dendrograma din figura 10 ilustrează mai clar această situaţie, permiţând

diferenţierea a două subclase de probe în cadrul celei de-a doua clase; una din acestea se

remarcă prin conţinutul cel mai redus de metale grele, fiind constituită din probele de

salată, cartofi şi gălbenele din Jucu, respectiv din salata şi cartofii din Cluj-Napoca, toate

situate la partea inferioară a PC2 (figura 9). Această analiză evidenţiază practic trei

profiluri de contaminare, rezultate din interacţiunea complexă a factorilor de mediu şi

comportamentul speciilor studiate.

În teză sunt prezentate detaliat rezultatele obţinute în cei trei ani experimentali în

cele trei locaţii, pentru fiecare plantă studiată în parte. Am selectat pentru publicarea în

rezumat cazul gălbenelelor, dat fiind profilul mai deosebit de contaminare al acestei

matrici. Conţinutul mediu de metale din probele de Calendula recoltate ȋn anul 2012,

stabilit prin spectrometrie cu plasmă cuplată inductiv, este prezentat ȋn tabelul 5;

gălbenelele recoltate din Şeica Mare au prezentat concentraţii maxime pentru aproape

toate metalele studiate (cu excepţia calciului, cu concentraţie maximă ȋn gălbenelele din

Cluj-Napoca.

Tabelul 5
Conţinutul mediu de metale din probele de gălbenele (2012)

Metale UM Cluj Şeica Jucu
Pb g/kg 0,08 6,21 0,08
Cd g/kg 0,05 0,08 0,01
Cr g/kg 853,74 1083,70 538,65
Ni g/kg 186,29 187,85 130,30
Cu mg/kg 0,75 2,33 0,64
Mn mg /kg 1,06 1,57 1,89
Zn mg /kg 4,21 4,43 3,06
Fe mg /kg 19,35 26,42 21,53
Al mg /kg 26,12 48,16 21,32
K mg /kg 175,87 442,27 301,37
Na mg /kg 53,63 70,04 51,34
Mg mg /kg 172,40 235,29 16516
Ca mg /kg 231,03 226,28 183,27

Conţinutul de metale grele în probele de gălbenele evidenţiază cea mai importantă

contaminare cu metale grele dintre toate plantele studiate, cele mai contaminate plante

fiind cele cultivate în Şeica Mare (tabelul 8).
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Tabelul 6
Conţinutul mediu de metale grele din probele de gălbenele din locaţia Cluj-Napoca

Metal UM 2012 2013 2014 Media Deviaţie standard
Pb g/kg 0,08 0,11 0,07 0,09 0,02
Cd g/kg 0,05 0,04 0,02 0,04 0,02
Cu mg/kg 0,75 0,66 0,41 0,61 0,18
Zn mg /kg 4,21 6,59 3,28 4,69 1,71

Probele de gălbenele din locaţia Jucu prezintă cele mai scăzute valori pentru

conţinutul de metale grele, remarcându-se o tendinţă de scădere a acestora în cei trei ani

(tabelul 7).

Tabelul 7
Conţinutul mediu de metale grele din probele de gălbenele din locaţia Jucu

Metal UM 2012 2013 2014 Media Deviaţie standard
Pb g/kg 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01
Cd g/kg 0,01 s.l.d. s.l.d. - -
Cu mg/kg 0,73 0,61 0,52 0,62 0,11
Zn mg /kg 2,95 3,10 2,80 2,95 0,15

s.l.d. – sub limita de detecţie

Concentraţia metalelor grele din sol se corelează cu cea din gălbenele, coeficienţii

Pearson având valorile 0,99 pentru locaţia Cluj-Napoca, 0,90 pentru Şeica Mare şi 0,70

pentru Jucu.

Tabelul 8
Conţinutul mediu de metale grele din probele de gălbenele din locaţia Şeica Mare

Metal UM 2012 2013 2014 Media Deviaţie standard
Pb g/kg 1,94 2,53 2,15 2,21 1,94
Cd g/kg 0,06 0,06 0,04 0,05 0,06
Cu mg/kg 1,55 1,34 1,01 1,30 1,55
Zn mg /kg 3,32 4,25 3,29 3,62 3,32

Contaminarea cu PAH

Comparând valorile medii ale conţinutului total de PAH, se remarcă valorile

maxime ale contaminării în cazul plantelor cultivate în Cluj-Napoca (figura 11),

gălbenelele prezentând concentraţia maximă de PAH (13,83 ppb).
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Fig.11. Situaţie comparativă a conţinutului total de PAH ȋn plantele studiate (media
valorilor înregistrate ȋn probele provenite din recoltele din perioada 2012-2014)

Contaminarea cu hidrocarburi policiclice aromatice se evidenţiază prin ponderea

mare a PAH cu masă moleculară mică, în principal naftalinei, fluorenului şi acenaftenului

(figura 12); locaţia din care provin cele mai contaminate probe este cea din Cluj, planta

cea mai afectată fiind Calendula officinalis. Concentraţiile mai ridicate de PAH cu masă

moleculară mică în speciile studiate poate fi explicată prin solubilitatea lor mai mare,

care duce şi la un coeficient mai ridicat de translocare din mediu în plante.

Contaminarea cartofilor cu PAH este printre cele mai reduse dintre produsele

studiate, datorită particularităţilor vegetative ale tuberculilor; fiind în sol, aceştia nu sunt

expuşi poluării prin depuneri atmosferice, iar conţinutul de PAH din sol este extrem de

redus.
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Fig.12. Conţinutul de PAH cu masă moleculară mică ȋn plantele studiate (media valorilor
înregistrate ȋn probele provenite din recoltele din perioada 2012-2014)
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Concentraţiile reduse de PAH din probele recoltate din locaţia Şeica Mare pot fi

atribuită lipsei unor surse majore de contaminare din zonă; traficul auto este foarte redus

(pe DN 14, situat la cca. 200 m distanţă) iar activitatea industrială potenţial generatoare

de PAH lipseşte; singurele surse generatoare de PAH din zonă o constituie gospodăriile

individuale (arderea lemnelor în vederea încălzirii locuinţelor şi preparării alimentelor,

respectiv practica încă frecvent utilizată de ardere a deşeurilor vegetale şi menajere).

Dintre PAH cu masă moleculară mare, se remarcă benzo(g,h,i)perilenul,

indeno(1,2,3-c,d) pirenul, dibenzo(a,h)antracenul şi benzo(a)antracenul, planta cea mai

contaminată cu acestea fiind Calendula oficinalis cultivată ȋn Cluj-Napoca (figura 13).

ppb
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Fig.13. Conţinutul de PAH cu masă moleculară mare ȋn plantele studiate (media valorilor
înregistrate ȋn probele provenite din recoltele din perioada 2012-2014)

Tabelul 9
Matricea de corelaţie pentru datele referitoare la conţinutul de PAH
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Naftalina 1,00
Acenaften 0,43 1,00
Fluoren 0,75 0,69 1,00
Antracen 0,47 0,97 0,77 1,00
Benzo(a)antracen 0,47 0,85 0,71 0,90 1,00
Benzo(b)fluoranten 0,33 0,93 0,54 0,91 0,89 1,00
Benzo(k)fluoranten 0,27 -0,11 0,10 0,02 0,38 0,09 1,00
Benzo(a)piren 0,36 0,76 0,54 0,79 0,95 0,89 0,45 1,00
Dibenzo(a,h)antracen 0,77 0,38 0,47 0,36 0,34 0,21 0,19 0,21 1,00
Benzo(g,h,i)perilen 0,10 0,02 0,08 -0,04 -0,01 0,12 0,03 0,04 -0,18 1,00
Indeno(1,2,3-c,d)piren 0,54 -0,17 0,02 -0,17 -0,03 -0,16 0,31 0,02 0,48 -0,31 1,00
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Analiza datelor cumulate din cele trei locaţii a condus la matricea de corelaţie

ilustrată în tabelul 9, care indică o corelaţie bună pentru concentraţiile înregistrate în

cursul celor trei ani în cazurile antracen-acenaften, benzo(a)antracen-antracen,

benzo(b)fluoranten-acenaften, benzo(b)fluoranten-antracen, benzo(b)fluoranten-

benzo(a)antracen, benzo(a)piren-benzo(a)antracen, benzo(a)piren-benzo(b)fluoranten

(coeficienţi de corelaţie Pearson apropiaţi de 0,9 şi peste această valoare). Doar două

dintre PAH corelate fac parte din categoria PAH cu masă moleculară mică, celelalte fiind

PAH cu masă moleculară mare.

Ȋn cazul PAH, analiza PCA a condus la un model ilustrat în figura 14, care explică

din 90,42% din varianţă, ȋn condiţiile ȋn care una din probe („galbenele Cluj”) nu se

ȋncadrează ȋn intervalul de ȋncredere de 95% considerat. Acesta evidenţiază strânsa

corelaţie dintre concentraţiile acenaftenului, antracenului, benzo(a)pirenului,

benzo(a)antracenului, benzo(b)fluorantenului şi fluorenului; contaminarea cu naftalină se

corelează bine cu conţinutul de dibenzo(a,h) antracen şi indeno(1,2,3 c) piren. Analiza de

clusteri (figurile 14 şi 15) evidenţiază 4 clase: 1 – cu profil mai complex al PAH,

conţinutul total al acestora situându-se între 3,39 şi 8,31 ppb (gălbenelele din Jucu şi

grâul din cele trei locaţii); 2 – cu contaminare maximă cu naftalină (porumbul, salata şi

fasolea din Cluj); 3-cu contaminare mică cu PAH, clasă constituită din porumbul, salata

şi fasolea din Jucu, respectiv din porumbul, fasolea şi gălbenelele din Şeica Mare (PAH

totale între 1,69-4.47 ppb); 4-cu contaminarea cea mai redusă cu PAH (max.1,1 ppb PAH

totale, clasă constituită din cartofii cultivaţi în cele trei locaţii şi salata din Şeica Mare).

Fig.14. Diagrama scorurilor pentru analiza PCA a datelor experimentale referitoare la
concentraţiile de PAH
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Prin analiza chemometrică a conţinutului de PAH din plantele de cultură studiate

au fost evidenţiate profiluri de contaminare rezultate din interacţiunea complexă a

factorilor de mediu şi comportamentul speciilor studiate.

Fig.15. Dendrograma corespunzătoare analizei de clusteri (metoda Ward) a datelor
experimentale referitoare la concentraţiile de PAH

Comparativ cu metalele grele, contaminarea plantelor studiate cu PAH nu se

corelează la fel de mult cu nivelul de contaminare a solului pe care sunt cultivate plantele

studiate, deoarece apare suplimentar o contaminare prin aportul depunerilor atmosferice.

Analizând datele din tabelul 10, se constată valori ale coeficienţilor Pearson în intervalul

0,67 – 0,90; planta al cărei profil de contaminare cu PAH se apropie cel mai mult de cel

al solului este grâul, valoarea minimă a coeficientului de corelaţie înregistrându-se pentru

gălbenele.

Tabelul 10
Coeficienţi de corelaţie Pearson pentru contaminarea plantelor analizate în relaţie cu

contaminarea solului cu PAH
Grâu Porumb Fasole Salata Cartofi Galbenele

Sol Cluj 0,84 0,85 0,84 0,88 0,79 0,88
Sol Jucu 0,86 0,74 0,70 0,83 0,77 0,78
Sol Seica Mare 0,90 0,78 0,77 0,68 0,69 0,67

În teză sunt prezentate detaliat rezultatele obţinute în cei trei ani experimentali în

cele trei locaţii, pentru fiecare plantă studiată în parte. Am selectat pentru publicarea în

rezumat cazul gălbenelelor, dat fiind profilul mai deosebit de contaminare al acestei

matrici. Conţinutul de PAH în inflorescenţele de gălbenele îl depăşeşte pe cel din
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celelalte produse studiate, contaminarea maximă înregistrându-se pentru gălbenelele

cultivate în mun. Cluj-Napoca, ponderea maximă în PAH contaminante avȃnd-o

naftalina, acenaftenul şi fluorenul (tabelul 11).

Tabelul 11
Conţinutul mediu de PAH [g/kg] din probele de gălbenele din Cluj-Napoca

PAH 2012 2013 2014 Media Deviaţie standard
Naftalina 2,98 3,48 3,92 3,46 0,47
Acenaften 4,04 5,17 3,17 4,13 1,00
Fluoren 3,02 3,95 2,65 3,21 0,67
Antracen 0,66 0,92 0,76 0,78 0,13
Benzo(a)antracen 0,45 0,81 0,54 0,60 0,19
Benzo(b)fluoranten 0,61 0,92 0,79 0,77 0,16
Benzo(k)fluoranten s.l.d. s.l.d. s.l.d. - -
Benzo(a)piren 0,34 0,55 0,29 0,39 0,14
Dibenzo(a,h)antracen 0,3 0,43 0,16 0,30 0,14
Benzo(g,h,i)perilen 0,19 0,32 0,07 0,19 0,13
Indeno(1,2,3-c,d)piren s.l.d. s.l.d. s.l.d. - -
T O T A L 12,59 16,55 12,35 13,83 2,36

Tabelul 12
Conţinutul mediu de PAH [g/kg] din probele de gălbenele din Jucu

PAH 2012 2013 2014 Media Deviaţie standard
Naftalina 2,91 2,85 2,03 2,60 0,49
Acenaften 0,12 0,19 0,08 0,13 0,06
Fluoren 1,46 1,96 1,52 1,65 0,27
Antracen s.l.d. s.l.d. s.l.d. - -
Benzo(a)antracen s.l.d. s.l.d. s.l.d. - -
Benzo(b)fluoranten 0,02 0,02 s.l.d. - -
Benzo(k)fluoranten s.l.d. s.l.d. s.l.d. - -
Benzo(a)piren s.l.d. s.l.d. s.l.d. - -
Dibenzo(a,h)antracen s.l.d. s.l.d. s.l.d. - -
Benzo(g,h,i)perilen 1,02 1,46 0,74 1,07 0,36
Indeno(1,2,3-c,d)piren s.l.d. s.l.d. s.l.d. - -
T O T A L 5,53 6,48 4,37 5,46 1,06

În profilul cromatografic al PAH din probele de gălbenele din locaţia Jucu au

pondere maximă naftalina şi fluorenul (tabel 12), majoritatea celorlaltor PAH

monitorizate fiind nedetectabile.

Conţinutul de PAH în probele de gălbenele din Şeica Mare este cel mai redus; în

PAH contaminante ponderea maximă o au naftalina şi benzo(g,h,i)perilenul (tabel 13).

Analiza comparativă a contaminării cu PAH a probelor de gălbenele şi ale

solurilor care au constituit substratul culturilor a condus la coeficienţi Pearson mult mai

mici decât în cazul contaminării cu metale grele; aceste valori susţin contribuţia
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importantă a depunerilor atmosferice, împreună cu translocarea din sol, ca mecanism de

contaminare cu PAH al plantelor studiate.

Tabelul 13
Conţinutul mediu de PAH [g/kg] din probele de gălbenele din Şeica Mare

PAH 2012 2013 2014 Media Deviaţie standard
Naftalina 2,06 1,7 1,46 1,74 0,30
Acenaften s.l.d. s.l.d. s.l.d. - -
Fluoren 0,24 0,15 0,08 0,16 0,08
Antracen 0,02 0,1 s.l.d. - -
Benzo(a)antracen s.l.d. s.l.d. s.l.d. - -
Benzo(b)fluoranten 0,14 0,09 0,06 0,10 0,04
Benzo(k)fluoranten 0,05 0,06 0,2 0,10 0,08
Benzo(a)piren 0,07 0,04 0,03 0,05 0,02
Dibenzo(a,h)antracen 0,03 0,02 0 0,02 0,02
Benzo(g,h,i)perilen 0,64 0,51 0,29 0,48 0,18
Indeno(1,2,3-c,d)piren s.l.d. s.l.d. s.l.d. - -
T O T A L 3,25 2,67 2,12 2,68 0,57

Depunerile atmosferice sunt încărcate cu produşi de ardere a combustibililor

(traficul auto, arderea combustibililor ȋn scopul ȋncălzirii, incinerarea deşeurilor);

conform evaluărilor APM Cluj-Napoca, emisiile de PAH din perioada investigată au fost

cauzate, în special de consumul de motorină utilizat la utilajele mobile precum:

buldozere, excavatoare, macarale şi tractoare şi din activitatea de incinerare a deşeurilor

industriale şi spitaliceşti.

Datele existente în literatura de specialitate, referitoare la efectele toxice ale

plantelor contaminate cu metale grele (DENHOLM., 2010; ERNST, 2002; JOSEPH şi

colab., 2011; KOSTIC şi colab., 2011), evidenţiază contaminarea majoritară a organelor

supraterane ale plantelor – flori, frunze şi herba, acestea fiind supuse contactului direct cu

depunerile atmosferice, poluanţii gazoşi precum şi cu cei prezenţi în apele pluviale

(BARTHAWALL şi colab., 2008; RADANOVIC si colab., 2001; ZHELJAZKOV şi

colab., 2008). Ca urmare a riscului generat de prezentă acestor contaminanţi, Organizaţia

Internaţională a Sănătăţii (WHO) a prevăzut limitări ale concentraţiilor de metale grele,

cum ar fi 10 mg/kg pentru plumb sau 0,3 mg/kg pentru cadmiu (*** WHO, 1999),

recomandând totodată ca testele pentru metalele grele toxice să fie incluse în

specificaţiile pentru produsele realizate din materii prime vegetale (*** WHO, 2007).

Conform reglementărilor UE, concentraţiile maxime admise pentru cadmiu şi plumb sunt

limitate (***, Commission Regulation nr.1881/2006), recomandȃndu-se creșterea

eforturilor pentru reducerea expunerii la cadmiu prin alimentație, având în vedere că
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produsele alimentare reprezintă principala sursă de cadmiu pentru consumul uman;

pentru plumb, concentraţia maximă admisă ȋn cazul cerealelor este de 0,2 mg/kg, pentru

legume (excluzȃndu-le pe cele cu frunze, brasicaceae şi ciuperci) este de 0,1 mg/kg (ȋn

cazul cartofilor se aplică celor decojiți), iar ȋn cazul legumelor-frunze şi a brasicaceaelor

este de 0,30 mg/kg.

In cazul cadmiului, concentraţia maximă admisă pentru cereale, cu excepţia

grȃului, este de 0,1 mg/kg, pentru grȃu fiind de 0,2 mg/kg; pentru legume (excluzȃndu-le

pe cele cu frunze, cartofi şi ciuperci) este de 0,05 mg/kg, pentru cartofi fiind de 0,10

mg/kg (se aplică cartofilor decojiți), iar ȋn cazul legumelor-frunze, ierburilor proaspete şi

țelină concentraţia maximă admisă este de 0,20 mg/kg.

Ȋn ceea ce priveşte contaminarea cu PAH, legislaţia actuală este lacunară, fiind

prevăzute concentraţii maxime admise doar pentru anumite categorii de produse. Datele

disponibile ȋn literatură privind conţinutul de PAH în cereale și legume sunt limitate,

indicȃnd faptul că cerealele și legumele conțin niveluri destul de reduse de PAH, care nu

justifică stabilirea imediată a unor niveluri maxime. S-a stabilit ca grup vulnerabil de

consumatori cel al copiilor, iar dintre produsele studiate doar cerealele se regăsesc cu

valoarea maximă admisă de 1 g/kg ȋn cazul concentraţiei de benzo(a)piren pentru

cerealele procesate şi alimentele pentru copii (***, Commission Regulation

nr.1881/2006). Pentru a compensa carenţele legislative s-a venit ulterior cu un

amendament conex (***, Commission Regulation nr. 835/2011), care prevede că limita

admisă ȋn cazul preparatelor pe bază de cereale prelucrate și alimente pentru sugari și

copii de vârstă mică ȋn cazul benzo(a)pirenului este de 1,0 μg/kg, iar suma concentraţiilor

de benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten şi crisen este de de 1,0 μg/kg.

Benzo(a)pirenul este folosit ȋn continuare ca indicator al prezenței și efectului cancerigen

al PAH în alimente.
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Experiment de cultivare a salatei în condiţii de contaminare controlată cu plumb şi
cadmiu

Analiza de regresie a rezultatelor obţinute în urma experimentelor relevă o

acumulare liniară a celor doi contaminanţi studiaţi în salată în cazul tuturor dozelor

aplicate (R2 >0,88 pentru cadmiu şi R2 > 0,90 pentru plumb), în cursul celor 60 de zile de

dezvoltare a plantelor, aceasta în condiţiile în care nu au fost diferenţe între aspectul şi

dezvoltarea acestora.

În toate cazurile investigate, salata preia din mediu atât cadmiu cât şi plumb,

putându-se ajunge la contaminarea severă a frunzelor cu cele două metale. Există o

relaţie de linearitate atât între durata aplicării agentului contaminant şi concentraţia

metalului respectiv în plantă, cât şi între concentraţia agentului contaminant în mediu şi

concentraţia acestuia în plantă.

Modelele matematice stabilite pentru acumularea cadmiului în salată sunt

prezentate în fig.16 şi în tabelul 8; se remarcă o corelaţie pozitivă între concentraţia de

contaminant şi timp, panta dreptelor de regresie fiind cu atât mai mare cu cât concentraţia

de contaminant creşte. Aceeaşi tendinţă se observă şi în cazul contaminărilor cu plumb

(fig. 17 şi tabelul 9).

Tabelul 8.
Modele matematice ale contaminării salatei cu cadmiu

Cd contaminant [ppb] Model R2

1 Cd = 0,0083 , t – 0,0033 0,9187

5 Cd = 0,0390 , t + 0,1833 0,9404

10 Cd = 0,0822 , t + 0,0533 0,8854

t-timp

Tabelul 9.
Modele matematice ale contaminării salatei cu plumb

Pb contaminant [ppb] Model R2

2 Pb = 0,1660 , t + 0,0167 0,9016

200 Pb = 1,5615 , t + 6,1167 0,9775

1000 Pb = 8,3838 , t + 8,9567 0,9732

t-timp
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CONCLUZII

 Factorii majori care determină contaminarea cu metale grele şi cu hidrocarburi
policiclice aromatice din plantele studiate sunt: poluarea zonei de cultură, solul şi
caracteristicile geoclimatice ale zonei de cultură şi caracteristicile speciilor.

 Ȋn urma analizei comparative a contaminării cu metale grele a matricilor vegetale
studiate s-a evidenţiat fitoconcentrarea deosebită pe care o realizează Calendula
officinalis cultivată în Şeica Mare, aceasta acumulând în inflorescenţe cele mai mari
cantităţi de PAH, plumb şi cadmiu; concentraţii mari de plumb se regăsesc şi în
tuberculii de cartof, respectiv ȋn salata cultivate în aceeaşi locaţie.

 Concentraţiile metalelor grele din produsele analizate se corelează cu concentraţiile
acestor metale din sol, ȋnsă intervin particularităţi ale plantelor cultivate, gălbenelele
cartofii şi salata avȃnd capacitatea de a prelua doze mai mari de metale grele din sol.

 Contaminarea cu hidrocarburi policiclice aromatice se remarcă prin ponderea mare a
PAH cu masă moleculară mică, ȋn particular a naftalinei, locaţia cea mai contaminată
fiind cea de la Cluj, iar plantele cele mai afectate gălbenelele şi porumbul.

 Contaminarea cu PAH se corelează mai slab cu nivelul de contaminare a solului pe
care sunt cultivate plantele studiate, în mecanismul de contaminare intervenind şi
depunerile atmosferice, încărcate cu produşi de ardere a combustibililor (traficul auto,
arderea combustibililor ȋn scopul ȋncălzirii, incinerarea deşeurilor).

 Concentraţiile reduse de PAH din probele recoltate din locaţia Şeica Mare pot fi
atribuite lipsei surselor majore de contaminare din zonă; traficul auto este foarte redus
iar activitatea industrială potenţial generatoare de PAH lipseşte.

 Contaminarea tuberculilor de cartof cu PAH este printre cele mai reduse dintre
produsele studiate, datorită particularităţilor vegetative ale tuberculilor; formându-se
în sol, aceştia nu sunt expuşi poluării prin depuneri atmosferice.

 Prin analiza chemometrică a datelor experimentale au fost evidenţiate profiluri de
contaminare cu metale grele şi respectiv PAH, rezultate din interacţiunea complexă a
factorilor de mediu şi comportamentul speciilor studiate.

 Salata verde acumulează Pb si Cd din mediu in mod linear, pe toata durata perioadei
de vegetaţie, proporţional cu concentraţia metalului contaminant.
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