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Abstract 

This study deals with the uptake of noxious metals lead, cadmium, thallium, thorium and 

uranium in some important crops such as wheat, rye, potatoes, and lettuce that are used for 

human consumption. The aim was to study factors and mechanisms that influence crop uptake 

of these metals. Another objective was also to define the impact of these factors on crop 

uptake of Pb, Cd, Tl, Th and U.  

According to a literature review domesticated crops such as wheat, potatoes, rye, and lettuce 

take up Pb, Cd, Tl, Th and U. Lettuce and potatoes are the crop with the highest uptake. 

Elevated metal concentrations in arable land therefore entails a greater risk for harmful 

concentrations found in potato and lettuce. Increased concentrations of these elements in soil 

solution and growing medium usually give higher metal concentrations in the current crop. 

The highest concentrations are found mostly in the roots.  

Phosphate fertilizers may contain Pb, Cd, Tl, Th and U depending on the type of raw material 

used for manufacturing. Studies show that the cadmium content in phosphate fertilizer can 

give an increased cadmium content in crops such as rye, wheat, potatoes and lettuce. An 

increased use of phosphate fertilizers also appears to give higher levels of thorium and 

uranium in wheat. Animal manure from cattle may reduce the uptake of lead and cadmium 

and arbuscular mycorrhizal fungi can bind metals such as lead and cadmium to rot tissues and 

thus reduce the accumulation in plant parts used for human consumption.  

Wheat uptake of cadmium and uranium was studied in an experimental hydroponic dose 

study. The results of the experimental study indicated that elevated cadmium and uranium 

content in the nutrient solution increased the content of the element in the plant, which in turn 

may have affected the growth of the plant. The uranium sample series showed that perlite 

adsorbed uranium. Based on data from the trials the distribution constant Kd for dissolved 

uranium / uranium content in perlite was calculated. The results from the uranium sample 

series showed that the root through an active process took up uranium from the nutrient 

solution. 

The results indicate that there are risks associated with eating crops grown in soils with high 

levels of Pb, Cd, Tl, Th and U. Hazardous concentrations may be reached in the crops with no 

visible signs of contamination or poisoning. 

Keywords: wheat, potatoes, rye, lettuce, lead, cadmium, thallium, thorium, uranium 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Denna studie behandlar upptaget av de hälsovådliga metallerna bly, kadmium, tallium, torium 

och uran i några viktiga grödor som vete, råg, potatis och sallat som används för 

humankonsumtion. Syftet var att studera faktorer och mekanismer som kan påverka grödornas 

upptag av dessa metaller. Målsättningen var även att utröna hur stor påverkan dessa faktorer 

har på grödornas upptag av Pb, Cd, Tl, Th och U. 

En litteraturstudie visade att de domesticerade grödorna vete, potatis, råg och sallat tar upp 

Pb, Cd, Tl, Th och U. Upptaget är störst hos sallat och potatis, förhöjda koncentrationer i 

åkermarken medför därför en ökad risk för att hälsovådliga koncentrationer återfinns i grödan. 
En ökad metallkoncentration av dessa grundämnen i marklösning och odlingssubstrat ger 

oftast högre metallkoncentrationer i aktuell gröda. De högsta koncentrationerna återfinns 

oftast i rötterna.  

Oorganiskt fosfatgödsel kan innehålla Pb, Cd, Tl, Th och U beroende på typ av råvara. Studier 

visar att fosfatgödsels kadmiuminnehåll åtminstone ger en ökad kadmiumhalt i grödor som 

råg, vete, potatis och sallat. En ökad användning av fosfatgödsel tycks även ge högre halter av 

torium och uran i vete. Stallgödsel från nötkreatur kan minska upptaget av bly och kadmium 

och arbuskulär mykorrhizasvamp kan binda metaller som bly och kadmium till rotvävnader 

och på så vis minska upptaget i växtdelar som används för humankonsumtion.  

Vetes upptag av kadmium och uran studerades i en experimentell hydroponisk dosstudie. 

Resultaten från den experimentella studien indikerade att förhöjd kadmiumhalt och 

urankoncentration i näringslösning kan ha gett upphov till förhöjda halter i vete, vilket i sin 

tur kan ha påverkat plantans tillväxt. I uranprovserien fastställdes att perlit tog upp uran. 

Utifrån data från försöken beräknades fördelningskonstanten Kd för löst uran/uranhalt i perlit. 

I denna provserie visade beräkningar att roten genom en aktiv process tog upp uran från 

näringslösningen. 

Resultaten indikerar att det finns risker med att äta grödor som odlats i jordar med höga halter 

av Pb, Cd, Tl, Th eller U. Hälsovådliga koncentrationer kan nås utan att något synligt symtom 

på kontaminering eller förgiftning hos grödan. 

Nyckelord: vete, potatis, råg, sallat, bly, kadmium, tallium, torium, uran 
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Inledning 

Spannmål och grönsaker odlas i jordar runt om i världen med variabel halt av metaller, där 

koncentrationen av specifika metaller oftast är okänd. Jordarna har ett naturligt innehåll av 

dessa grundämnen men har även blivit utsatta för luftföroreningar, förorenat vatten, 

handelsgödsel och stallgödsel med olika koncentrationer av metaller och under olika långa 

tidsperioder. Metaller som bly, kadmium, tallium, torium och uran är toxiska för människor 

vid låga doser och även giftiga för många djur och växter (Oveča och Takáč, 2014). Det är 

därför av intresse att få en bild av vilka av dessa metaller växter tar upp och i vilken grad de 

gör det. Av vikt är även hur upptaget påverkas av andra organismer som mykorrhiza och 

faktorer som typ av gödsel och jordens beskaffenhet. 

 

Bakgrund 

Människan får i sig metaller via hud, luftvägar och magtarmkanalen. Metaller som bly (Pb), 

kadmium (Cd), torium (Th) tallium (Tl), och uran (U) är toxiska för människor redan vid låga 

doser och även giftiga för många djur och växter (Oveča och Takáč, 2014). En mycket 

varierande del av metallexponeringen sker via födan i form av vegetabilier som spannmål, 

rotfrukter och grönsaker (EFSA, 2009; EFSA, 2010).  

På grund av kadmiums och blys negativa hälsoeffekter finns EU-gemensamma gränsvärden. 

De maximalt tillåtna halterna av kadmium respektive bly är inom EU i regel 0,05-0,3 

respektive 0,02-0,3µg/g livsmedel (färsk vikt) beroende på livsmedelsgrupp (EFSA, 2009; 

EFSA, 2010). I vetenskapliga tidskrifter redovisas metallhalter i grödor normalt i relation till 

torrvikt, varför detta sätt används i detta examensarbete. Är det fråga om färsk vikt i något fall 

är det förtydligat i texten. Det dagliga intaget av uran får totalt vara 36 µg enligt WHO där 30 

µg kommer från vatten och 6 µg från livsmedel (WHO, 2004). Talliumintaget bör understiga 

10 µg/dag (WHO, 1996). När det gäller torium kunde inte några gränsvärden hittas för vare 

sig vatten eller föda. 

Överintag av Pb, Cd, Tl, Th och U kan förorsaka skador på inre organ eller ge upphov till 

cancer. Bly kan även hämma den kognitiva förmågan hos små barn och ge upphov till 

blodbrist då de röda blodkropparna skadas av denna metall (EFSA, 2010). Överintag av 

kadmium ger skelettskador och kan skada njurarna men också hämma fortplantningsförmågan 
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(EFSA, 2009). Urans kemiska egenskaper har liknade effekter och vid oralt intag kan en 

anrikning ske i skelett och njurar och bland annat orsaka njurskador (Dock, 2002). Uran finns 

nästan uteslutande i form av den svagt radioaktiva isotopen 
238

U där det endast är dess 

kemiska toxitet som innebär stora hälsorisker. Uranisotopen 
235

U som det finns mycket lite av 

i vår naturliga omgivning, är mycket radioaktiv och kan orsaka strålskador. Tallium är en 

mycket giftig metall och anrikas främst i njurar, skelett och i mag-tarmkanalen (Lagneborg 

och Waltersson, 2004). Akut förgiftning ger håravfall medan kronisk förgiftning även ger 

koordinationsrubbningar och förlamning (Lagneborg och Waltersson, 2004). Torium anrikas 

främst i levern och kan ge upphov till leversjukdomar och cancer (Yamamoto et al., 2009). 

Upptaget av tungmetaller som kadmium och tallium kan även ha en negativ effekt på skott- 

och rottillväxten hos grödor (Renkema et al., 2012; Wójcik och Tukendorf, 1999). Typiska 

symtom vid toxiska metallnivåer av bly och kadmium är kloros, minskad respiration och 

fotosyntes samt störd vatten- och mineralbalans (Yadav, 2010; Wójcik och Tukendorf, 1999). 

Bly och kadmium kan även ha förödande effekter på växters metabolism, transportprocesser, 

membran och cellstruktur (Oveča och Takáč, 2014). 

Jordars metallinnehåll återspeglas ofta i grödor och växter (Anke et al, 2009; Sager et al., 

2007), vilket betyder att det potentiellt möjliga upptaget av Pb, Cd, Tl, Th och U ökar med 

deras halt i jorden. Grödor odlas på åkermark med varierande halt av Pb, Cd, Th, Tl och U, 

vilket framgår av tabell 1. Av tabellen framgår att åkermarkens innehåll av dessa metaller 

skiljer sig från jordskorpans innehåll. Den naturliga bakgrundskoncentrationen av metallerna i 

tabell 1 kan dock öka genom tillförsel från luftföroreningar, förorenat vatten, handelsgödsel 

och stallgödsel. I Sverige har atmosfärdeposition av metaller ökat markant under 

industrialiseringen. Striktare utsläppsregler sedan 1990-talet har resulterat i minskad diffus 

belastning. 

Tabell 1. Åkermark och jordskorpans innehåll av Cd, Pb, Th, Tl och U 

 

1(Lenmo, 2006),2 (Shtangeeva, 2010), 3(Mihucz et al, 2008), 4(Anke et al, 2009), 5(Lagneborg och Waltersson, 2004) 

 6(Queirolo et al. (2009) 

Kadmiumhalten i svenska jordar är i medeltal 0,21- 0,49 mg/kg torr jord (Ericsson et al., 

2010). I svenska jordar har emellertid kadmiumhalten ökat med drygt 30 % under 1900-talet 

Cd Pb Th Tl U

Innehåll i åkermark [mg/kg] 0,06-1,11 1,0-1001 2,0-12,02 0,1-1,06 0,8-11 4

Jordskorpan [mg/kg] 0,098 5 15 5 8,0-9,0 3 0,36 5 2,4-3,2 4
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vilket till största delen bedöms ha orsakats av den stora användningen av kadmiumhaltigt 

fosfatgödsel (Hedlund et al., 1997). Fosfatgödsel är även en potentiell källa för Pb, Tl, Th och 

U då fosfatmineral, råvaran för detta gödningsmedel, beroende på sitt ursprung kan innehålla 

varierande halter av dessa metaller. I tabell 2 ses hur halterna av Cd, Pb, Tl och U varierar i 

10 kommersiella fosfatgödselmedel (McBride, M. B och Spiers, G, 2007). Flera studier 

påvisar ökningar i totala uranhalten med upp till 2 mg/kg i torr jord som gödslats med 

fosfatgödselmedel (Wettling, et al., 2012; Schipper, et al., 2011; Boukenfouf och Boucenna, 

2010). Vid användning av fosfatgödsel har man kunnat påvisa en linjär uppgång av uranhalten 

i jorden över tid (Schipper et al., 2012). Denna linjära anrikning kunde noteras vid olika årliga 

fosfortillsatser på 30, 50, och 100 kg/hektar. 

Tabell 2. Kommersiella fosfatgödsels innehåll av Cd, Pb, Tl och U [mg/kg] 

 

1
(McBride, M. B och Spiers. G, 2007) 

Åkerjorden blir en reservoar för Pb, Cd, Tl, Th och U och deras rörlighet och tillgänglighet 

bestäms till stor del av hur de är bundna till ämnen i marken (Saifullah et al., 2010). Metaller 

kan existera i växttillgänglig form i marklösning eller på utbytbara platser på oorganiskt och 

organiskt material. Metallerna finns även i otillgänglig form för växter i biologiskt material 

samt som föreningar och mineraler i jord och mark (Lennmo, 2006). Metallers 

biotillgänglighet påverkas även av mikroorganismer i rhizosfären och jordens egenskaper i 

detta område (Guo et al., 2010). Bly, kadmium, tallium, torium och uran har alltså ett antal 

förekomstformer i marken vars växttillgänglighet varierar från fullständigt tillgängliga till 

otillgängliga. Fördelningen på denna skala är i regel specifik för varje metall och en funktion 

av dess kemiska egenskaper i relation till markens sammansättning. Bildandet av mer eller 

mindre olösliga komplex mellan metaller och organiskt material främjas av tillsatser av 

stallgödsel och kompost (Lennmo, 2006). Olösliga föreningar som fosfater kan även bildas 

och påverkar även metallernas upptag i växter. 

Näring och metallupptag från markvatten kräver låg energiåtgång för växten då ämnena kan 

diffundera fram till roten för upptag, medan upptag från den fasta jordfasen kräver längre och 

finare rötter för att nå aktuell metall som är bunden i fast form. Organiska syror från rot eller 

bakterier och svampar kan sedan frigöra metaller och göra dem växttillgängliga (Yang et al., 

2005). 

Cd Pb Tl U 

1,1-8,11 0,6-9,91 0,1-0,41 40-1771 
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Metallernas rörlighet påverkas av jordens pH, textur, sammansättning, redoxförhållanden och 

katjonbyteskapacitet (CEC) (Kabata - Pendias och Pendias, 2001). Markens CEC ökar i regel 

med innehållet av lera och organiskt material (Fuller, 1977). Ett ökat CEC indikerar att 

metallers rörlighet minskar och därmed reduceras risken för metallupptag i växter (Kabala 

och Singh, 2001). Organiskt material och lermineraler som finns i jorden består av små 

partiklar (kolloider). I våra jordar är kolloidernas ytor i huvudsak negativt laddade. Positivt 

laddade näringsämnen kan därför hållas fast tills vätejoner tar deras plats och gör 

näringsämnet tillgängligt för plantans rötter (Hervik och Pedersen, 2004). Organiska kolloider 

har oftast större yta än lerpartiklar och påverkar därmed CEC i högre grad (Ekblad, 2014a, 

pers. komm.; Schulz och Glaser, 2012 ). Organiskt material påverkar även pH och har en 

buffrande effekt mot pH-förändringar (Fuller, 1977). 

Metaller påverkas olika av pH-värdet. En bra tumregel är dock att ett lägre pH generellt ger 

upphov till ökad metallrörlighet för metaller som bildar stabila katjoner (Fuller, 1977). För 

metaller som bildar oxyanjoner, som till exempel uran, gäller det omvända då 

metallrörligheten minskar vid lägre pH (Karlsson, 2014, pers. komm.). Det förutsätter dock att 

metallen inte förändrar sitt oxidationstillstånd då pH minskar.  

Metallers växttillgänglighet påverkas också av redoxpotentialen (Eh). Vid oxiderande 

betingelser gynnas adsorption till markpartiklarna där särskilt järn och mangan bildar fasta 

oxidskikt med hög kapacitet. Då Eh sjunker löses oxiderna upp och absorberade metaller 

mobiliseras men vid lågt Eh fastläggs många av dem igen. Det sker till största del för de 

metaller som bildar stabila sulfider som fälls ut. Till dessa räknas både kadmium och bly. 

Uran reduceras från lättrörlig U(VI) (UO2
2+

) till U(IV) som både bildar olösliga karbonater 

och adsorberas effektivt på markpartiklarna (Karlsson, 2014, pers. komm.). Tallium växlar 

från Tl(III) i oxiderande miljöer till Tl(I) vid relativt högt Eh. Växlingen har en mycket stor 

betydelse för tallium-upptag i växter då Tl(III) fungerar som Al(III) medan Tl(I) ersätter K(I) 

i flera upptagsmekanismer. Thorium domineras av Th(IV) som oxid och/eller hydroxid vilket 

gör den tämligen immobil i marken (Karlsson, 2014, pers. komm.). 

Växter består av tre huvudsakliga organ: blad, stam och rot. Bladets huvudsakliga uppgift är 

att tillgodose växtens behov av socker från fotosyntesen. Roten tar upp vatten och 

mineralnäring från jorden och förankrar växten i jorden, medan stammen ser till att växtens 

blad sträcks upp mot solen. Transporten av vatten, socker och näringsämnen, mellan rot och 

blad, sker i stammen. 
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I växter finns två typer av vävnadsystem för transport. Xylemet består av döda celler och 

transporterar vatten och oorganiska näringsämnen (Jung och Park, 2007). Xylemtransporten 

sker endast uppåt då transporten drivs av växtens vattenupptag och avdunstning. Floemet 

består av levande celler som främst transporterar energibärande molekyler som sukros (Jung 

och Park, 2007). I floemet transporteras även organiska näringsämnen (aminosyror) och 

signalsubstanser som hormoner och budbärar – RNA (Slewinski et al., 2013). Transporten 

sker i båda riktningarna och drivs av ett osmotiskt tryck som uppstår när växten har ett energi- 

eller näringbehov. Rörligheten är låg för många metaller i floemet, främst beroende på låg 

koncentration i växten (Hervik och Pedersen, 2004) 

Transporten av näringsämnen till växtens rötter kan ske på tre sätt (Hervik och Pedersen, 

2004). Genom rotinterception där roten tillväxer och tränger bort jord. Nya kolloider nås på så 

vis och näringsämnen kan tas upp. Transporten kan ske via massrörelse där markvatten med 

upplösta ämnen transporteras mot roten där växternas vattenförbrukning (avdunstning) är 

drivkraften bakom vattnets rörelse. Koncentrationsgradienter mellan markvatten och 

rhizosfären ger upphov till diffusion. Rötternas upptag av ett näringsämne sänker 

koncentrationen vid roten och skapar en drivkraft för påfyllning av aktuellt ämne från 

markvatten.  

För att näringsämne (metall) ska nå ett växande skott måste roten korsas radiellt från 

epidermis till stele (arrangemanget av ledningsvävnad i rot och stam) och därefter förflyttas 

uppåt till skottet via xylemet i stele (Szczygłowska et al., 2013). Metalljonerna tar sig in i 

rotens cortex genom diffusion via de 5 nm stora utrymmena som finns mellan fibrerna i den 

negativt laddade cellväggen (Clarkson, 1993). Detta gör att positivt laddade joner av Pb, Cd, 

Tl, Th och U kan ta sig igenom medan större organiska molekyler inte kan passera. Att själva 

cellväggen är negativt laddad medför även att anjoner diffunderar in långsammare. För att 

komma in i stele måste metallerna passera plasmamembranet hos cellerna i endodermis då 

cellväggarna i dessa celler är impregnerade med suberin och lignin (det så kallade Caspariska 

bandet) (Hose et al., 2001). Tungmetaller kan ta sig in över plasmamembranet passivt via 

diffusion eller med hjälp av transportprotein (Williams et al., 2000). Två typer av 

transportprotein finns, bärare med koppling till ett protein i cellmembranet samt kanalprotein 

som bildar vattenfyllda porer genom cellmembranet (Zangi och Filella, 2012).  Transporten 

över plasmamembranet kan ske via en långsam energikrävande process som sker mot en 

koncentrationsgradient, så kallad aktiv jonupptagning. Aktiv jonupptagning av kadmium- och 
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blyjoner kan troligen ske med hjälp av en protonpump som drivs med kemisk energi (ATP.as) 

(Williams et al., 2000). Vid passivt upptag av tungmetalljoner som Cd
2+

 och Pb
2+

 sker 

jontransporten med koncentrationsgradienten och kräver därmed ingen energi (Williams et 

al., 2000).  

Transportproteiner kan troligen agera som uniports, symports och antiports för tungmetaller 

som till exempel Cd
2+ 

(Hall och Williams, 2003). Upptag via symport och antiport är aktivt, 

drivet av ett ATP.as som genererar en protongradient över plasmamembranet. 

Uniport:  Om Cd
2+

 ensamt rör sig passivt genom plasmamembranet  

Symports:  Passivt flöde av protoner (H
+
) kopplat till ett flöde av Cd

2+ 
som transporteras i 

samma riktning, men mot koncentrationgradienten för Cd
2+

 

Antiport: Passivt flöde av protoner (H
+
) kopplat till ett flöde av Cd

2+
 som transporteras i 

motsatt riktning, men mot koncentrationsgradienten för Cd
2+

 

Transportprotein är normalt specifika för den metall som skall transporteras genom 

plasmamembranet (Clarkson och Saker, 1989; Hall och Williams, 2003). Under vissa 

omständigheter kan ett sådant protein transportera andra liknande metaller. Detta ger normalt 

inga problem, men vid stor tillgång på det konkurrerande ämnet kan ett oönskat upptag ske av 

tungmetaller som kadmium och bly (Williams et al., 2000). 

Metalljoner som passerat plasmamembranet rör sig från cell till cell genom cortex via porer 

som länkar samman cellerna (plasmamodestata) och når på så vis xylemet (Szczygłowska et 

al., 2013). Upptaget i xylem tros ske med hjälp av jontransport-protein. Jonerna transporteras 

därefter till stammen via vattnet i xylemet och distribueras ut till bladen. När jonerna nått 

bladen, tas metaller upp på olika sätt av olika bladceller och transporteras från cell till cell via 

plasmamodestata (Yang et al., 2005).  

Luftburna metaller som bly, järn, koppar och mangan kan även tas upp direkt av bladen. 

Upptaget av metallerna kan ske via klyvöppningarna eller genom att ämnet diffunderar genom 

kutikula och tas upp av bladens celler (Screk, 2012; Ziegel, 1987). 

Anrikningen av näringsämnen och metaller i bladen styrs bland annat av floemets 

återkoppling av koncentrationsstatus till plantans rot (White, 1997). Vid brist på Fe, Mn och P 

i bladen kan en återkoppling ge upphov till utsöndring av organiska syror i rhizosfären med 
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syfte att öka dessa metallers växttillgänglighet (Yang et al., 2005). De utsöndrade organiska 

syrorna sänker pH i rhizosfären och kan ge bieffekten att tungmetaller som kadmium blir 

växttillgängliga (Dakora och Phillips, 2002).  Vid en bristsituation kan ämnen omfördelas via 

floemet. Transport av ämnen sker då från äldre till nyare delar, vilket sker vid fröbildning då 

vissa arter omfördelar metaller från blad till frö (Hervik och Pedersen, 2004) 

Utsöndring av exudater från rotmössan kan ske vid brist på vissa specifika näringsämnen som 

Mn, P och Fe (Dakora och Phillips, 2002). De utsöndrade exudaterna utgörs av organiska 

syror, aminosyror och socker med låg molekylvikt samt enzymer och polysackarider med hög 

molekylvikt. Exudaterna mixas med mikrober och mineralpartiklar och bildar en mucigel 

kring rotspetsen. Utsöndring av organiska syror i rhizosfären sänker pH och kan göra Cd, Mn, 

P och Fe växttillgängliga (Yang et al., 2005). Utsöndringen av organiska syror i rhizosfären 

kan ha många funktioner som att sänka pH, tillgängliggöra näringsämnen och fungera som 

näringskälla (Dakora och Phillips, 2002). Utsöndring aminosyror kan göra järn och nickel 

biotillgängligt och även fungera som signalsubstans till mikrober (Yang et al., 2005). 

Enzymer kan frigöra fosfor från organiska molekyler och fungera som biokatalysator för 

organiskt material medan utsöndrade fenoler skyddar mot aluminiumupptag (Dakora och 

Phillips, 2002). Effekterna av de olika exudaterna är här generellt beskrivna men kan variera 

mellan olika växtarter. 

Vid överskott av ämnen kan växter aktivera andra skyddsmekanismer. Vid kalciumöverskott 

kan växter skydda sig genom att fälla ut kristaller (Cote, 2009). En vanlig mekanism är 

utfällning av kalciumoxalatkristaller i vakuoler- eller utanför rötterna. Vakuolerna där 

kristallerna ackumuleras finns bland annat på undersidan av nerverna (ledningsvävnaderna) i 

bladen eller i rötterna (Cote, 2009). 

Mykorrhiza koloniserar ofta växternas rötter och tar energi från växten samtidigt som 

svampens mycel ger en ökad area för upptag av vatten, näringsämnen och metaller. Växters 

förmåga att ta upp metaller i symbios med arbuskulär mykorrhiza (AM) är motsägelsefull då 

vissa studier visar att AM kan skydda växter mot oönskade metaller medan andra studier visar 

att AM gynnar växternas upptag av metaller (Khan et al, 2000). Det är även möjligt att 

ektomykorrhiza hos träd och vissa buskar skyddar mot upptag av oönskade metaller genom att 

mycelier skapar en fysisk barriär eller mantel (Donnelly och Fletcher, 1994). 
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Förmågan att ta upp metaller varierar mellan olika växter och grödor (Soudek et al., 2011), 

där även sort kan ha betydelse (Harris och Taylor, 2013). Ur ett humankonsumtionsperspektiv 

är därför frekvent odlade spannmål, grönsaker och rotfrukter av vitalt intresse när det gäller 

upptag av oönskade metaller. Vete, råg, potatis och sallads förmåga att ta upp Pb, Cd, Tl, Th 

och U granskas därför i denna studie. Av intresse är även hur upptaget påverkas av andra 

organismer som mykorrhiza och av abiotiska faktorer som typ av gödsel, jordens beskaffenhet 

och metallinnehåll. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Att överlag få en bild av halterna av de hälsovådliga metallerna bly, kadmium, tallium, torium 

och uran i några av våra viktigaste grödor: vete, råg, potatis och sallat. Att studera faktorer 

och mekanismer som påverkar växternas upptag av dessa metaller där målsättningen även var 

att utröna hur stor påverkan dessa faktorer har på grödornas upptag av Pb, Cd, Tl, Th och U.   

Specifika frågeställningar: 

 Inverkan av mykorrhiza, handelsgödsel, jordens egenskaper och sammansättning på  

grödornas upptag av Pb, Cd, Tl, Th och U 

 I vilka växtdelar anrikas Pb, Cd, Tl, Th och U i de olika grödorna? 

 Hur koncentrationen av kadmium och uran i vete påverkas av odlingssubstratets 

kadmium - och uranhalt? 

 Eventuella synliga symtom hos veteplantor vid stigande kadmium- och uranhalt i 

odlingsmedium och växtbiomassa 

En litteraturstudie och dosförsök för veteplantors upptag av kadmium och uran valdes som 

metoder för att besvara frågeställningarna. 

 

Metod och material 

Litteraturstudie 
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Litteraturstudien inleddes med en bibliometrisk analys där genom urval ett antal för syfte och 

frågeställningar relevanta artiklars innehåll och data bearbetades och sammanställdes. För 

studien användes databaserna Web of Science och Springer Link. 

Litteratursökningen avgränsades genom att följande sökord användes, var för sig och i 

kombination: cadmium, lead, thallium, thorium, uranium, rye, potato, lettuce, wheat, fertiliz*, 

inorganic fertiliz*, mycorrhiz*. 

 

Metodiken och sökordskombinationerna vid litteratursökningen genomfördes enligt följande 

modell: 

 Gröda + metall eller fertiliz*, inorganic fertiliz*, mycorrhiz* 

  Gröda + metall + fertiliz* 

Gröda + metall + inorganic fertiliz* 

 Gröda + metall + mycorrhiz* 

 

Erhållna sökträffar grupperades efter typ av gröda, varefter relevanta abstrakt lästes. Utifrån 

relevansen i abstraktens innehåll valdes artiklar ut för djupare analys. 

 

Inklusionskriterier 

 

 Ingen tidsbegränsning gällande sökning, men läsning av artiklar från 2010 och framåt 

prioriterades   

 Artiklar publicerade på engelska eller svenska 

 Artiklarna granskade och publicerade i vetenskaplig tidskrift med reviewing 

 

Exklusionkriterier 

 

 Artiklar som inte är tillgängliga 

 

Dosförsök för veteplantors upptag av kadmium och uran 

Odling och försöksupplägg 

Försök gjordes vid kontrollerade förhållanden i ljus- och temperaturstyrt växthus där 

veteplantor drevs upp med hjälp av näringslösning vid tre initialt olika koncentrationer av 
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kadmium och uran: 0,17; 1,0; 9,9 µg/l respektive 0,74; 1.0; 6,2 µg/l, som kompletterades med 

blankprov utan kadmium – eller urantillsatser. Plantorna skördades efter 15 dygn. 

I studien användes utsäde från skörden 2013 vid Kvinnersta naturbruksgymnasium i Örebro. 

Vetekornen som var av sorten Stava, förgroddes vid låg ljusintensitet i perlit under tre dygn 

varefter 5-6 groddplantor överfördes till respektive odlingsenhet som bestod av en 

genomskinlig plastmugg med perlit. 

Expanderad perlit användes för att ge plantorna stöd och stabilitet och fyller i detta avseende 

samma strukturella funktion som jord. I jämförelse med jord har expanderad perlit mer 

definierade egenskaper och valdes som medium på grund av det i ringa utsträckning påverkar 

växt och näringslösning ur ett kemiskt perspektiv. Materialet används ofta som inert substrat 

vid olika former av växtförsök. Ett alternativt material är vermikulit som består av skiktad lera 

med mycket hög adsorptionskapacitet för både an- och katjoner. Perlit består av en 

aluminium/kiseloxidmatris som tillverkas av ett vulkaniskt glasmaterial, som expanderar till 

ett vitt och poröst material vid upphettning. Typisk sammansättning för perlit ses i tabell 3.  

Tabell 3.  Kemisk sammansättning för perlit [%] 

 

(Torab-Mostaedi et al., 2010) 

Till varje odling tillsattes initialt 100 ml näringslösning. Denna lösning bereddes genom 

utspädning av flytande koncentrerad växtnäring (Vita Gro Krukväxtnäring, Bayer AB). 

Utspädningen skedde med avjoniserat vatten (1:99 v/v) varpå den lösningen erhöll en 

sammansättning enligt tabell 4. 

Tabell 4. Näringslösningens sammansättning [%] 

  N P K B Cu Fe Mn Mo Zn Mg 

% 0,042 0,01 0,032  2,1×10-5 5,2×10-5  3.6×10-4 1.0×10-4 1.0×10-6 4.7×10-5 6,1×10-4 

 

Näringslösningen tillfördes olika koncentrationer av kadmium eller uran i form av CdCl2(aq) 

och UO2(NO3)2(aq). Kadmium och uran studerades separat. Försöket bestod även av tre olika 

referensprov utan veteplantor med tillsatser av kadmium 1,0 µg/l eller uran 4,6 µg/l samt ett 

referensprov med enbart näringslösning. När det gäller odlingsenheterna innehöll studien tre 

replikat per koncentration medan två replikat användes när det gällde referensproverna. 

SiO2 Al2O3 K2O CaO Fe2O3 Na2O MgO SO3 TiO2 MnO2

% 79,6 11,5 4,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1
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Vätskeprov togs på alla provlösningar, vilka bestod av näringslösningar med olika tillsatser av 

kadmium respektive uran. 

Odlingsförsöket pågick i 15 dygn där bevattningen gjordes med avjoniserat vatten dagligen de 

första 4 dygnen varefter näringslösning nyttjades de resterande dygnen. Alla odlingsenheter 

och referensprov fick normalt 10 ml vätska vid varje bevattningstillfälle. Beroende på 

vätskenivån i de genomskinliga plastmuggarna kunde dock mer- eller mindre vätska tillsättas, 

vilket skedde vid ett par tillfällen. Målsättningen var att mätta perliten på vätska utan att skapa 

syrebrist hos rötterna. Totalt vattnades odlingsenheter och referensprov med 135 ml 

näringslösning och 55 ml rent avjoniserat vatten. 

 

Provtagning och analys 

Veteplantorna skördades och kvarvarande lösning från odlings - och referensprover hälldes 

över i provrör för senare analys varefter plantorna lossades försiktig från perliten. Rot- och 

strålängd ovan perliten mättes med linjal. Biomassan från varje odling delades upp i strådel 

(alla växtdelar ovan perlit) och rotdel, varefter växtmaterialet klipptes i småbitar för att direkt 

därefter torkades i 3 dygn vid 50°C. Den torkade biomassan vägdes och maldes sedan i en 

agatmortel. Uppslutning skedde genom att delprov om 10-100 mg löstes upp i 5 ml 

koncentrerad salpetersyra i en mikrovågsugn (CEM. Mars V). Uppslutningsprocessen skedde 

vid 300 W under 30 min och sedan vid 600 W under 60 min där maxtemperatur var 180°C. 

De uppslutna proven späddes med avjoniserat vatten till 50 ml. En ytterligare spädning 

skedde med enprocentig salpetersyra, där rotproven späddes 50 gr och skottproven 100 gr.  

Kvarvarande lösningar från odlings – och referensförsök filtrerades genom 0,20 µm 

polypropylenfilter. De prov som tagits från uppstartslösningarna (initiala 100 ml i plastmugg) 

späddes med lika delar avjoniserat vatten varefter även dessa filtrerades genom 0,20 µm filter. 

Därefter tillsattes koncentrerad salpetersyra till en slutkoncentration om 1 %.  

För metallanalys tillsattes 
103

Rh som internstandard till en slutlig koncentration om 10 ppb, 

varefter provernas innehåll av 
111

Cd, 
204+206+207+208 

Pb, 
232

Th,
 205

Tl, och 
238

U analyserades med 

ICP-MS (Agilent 7500 cx). Följande detektionsgränser har tidigare uppmätts och kan anses 

gälla även för de typer av matriser som analyserades i denna studie: Pb: 0,289; Cd: 10,044; 

Tl: 1,418; Th: 1,219; U: 1,696 ng/l. 

 

Statistiska metoder 
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De mätbara observationerna i studien antas vara normalfördelade. Utifrån detta antagande 

gjordes korrelationsanalyser och statistiska utvärdering genom tvåsidiga t-test där 

signifikansnivån (p) sattes till 0,05 i samtliga beräkningsfall. Huruvida signifikanta skillnader 

förelåg mellan provserierna utvärderades för storheterna strålängd, rotlängd, stråvikt, rotvikt, 

uranhalt och kadmiumhalt. 

 

Resultat och diskussion 

Litteraturstudie gällande grödors upptag av Pb, Cd, Tl, Th och U 

Sammanställning av sökträffarna för litteratursökningen via databaserna Web of Science och 

Springer Link presenteras i tabell 5 respektive 6. Resultaten visar att det finns en hel del 

forskning gjord kring de aktuella metallerna i kombination med vete och potatis medan 

ganska lite forskningsmaterial finns kring råg och sallad. Det finns i regel få artiklar kring 

kombinationen gröda, metall och konstgödsel eller mycorrhizae. 

 

Tabell 5. Sökträffar i Web of Science för alla år fram till 27 juni 2014 då sökningen utfördes 

Nr   Wheat 
Wheat 
and Nr 

6 

Wheat 
and Nr 7 

Wheat 
and Nr 

8 
Rye  

Rye and  
Nr 6 

Rye and  
Nr 7 

Rye and 
Nr 8 

1 Cadmium 1347 181 9 14 71 6 1 0 

2 Uranium 61 9 0 0 7 0 0 0 

3 Thallium 10 0 0 0 2 0 0 0 

4 Lead 7207 701 66 52 683 51 6 2 

5 Thorium 20 4 0 0 1 0 0 0 

6 Fertiliz* 9684 a- 735 183 669 - 51 9 

7 Inorganic fertiliz* 735 735 - 23 51 51 - 0 

8 Mycorrhiz* 769 183 23  - 46 9 0 -  

Nr   Potato 
Potato 
and Nr 
6 

Potato 
and Nr 7 

Potato 
and Nr 
8 

Lettuce 
Lettuce 
and Nr 
6 

Lettuce 
and Nr 
7 

Lettuce 
and Nr 8 

1 Cadmium 271 52 0 0 368 45 2 6 

2 Uranium 15 1 0 0 17 1 0 0 

3 Thallium 9 0 0 0 2 0 0 0 

4 Lead 2839 118 7 9 650 48 2 5 

5 Thorium 5 0 0 0 2 0 0 0 

6 Fertiliz* 1778 - 104 21 680 - 38 114 

7 Inorganic fertiliz* 104 104 - 0 38 38 - 1 
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8 Mycorrhiz* 186 21 0  - 113 114 1 -  
a
- = ej möjlig kombination 

Tabell 6. Sökträffar i Springer Link för alla år fram till 27 juni 2014 då sökningen utfördes 

Nr   Wheat 
Wheat 

and Nr 6 
Wheat 

and Nr 7 
Wheat 

and Nr 8 
Rye 

Rye and  
Nr 6 

Rye and  
Nr 7 

Rye and 
Nr 8 

1 Cadmium 223 81 27 6 7 0 0 0 

2 Uranium 11 4 3 0 3 0 0 0 

3 Thallium  5 2 0 0 0 0 0 0 

4 Lead 5455 1323 237 90 448 88 7 1 

5 Thorium 4 1 1 0 0 0 0 0 

6 Fertiliz* 2645 
a- 430 100 177 - 16 6 

7 Inorganic fertiliz* 430 430 - 45 16 16  - 3 

8 Mycorrhiz* 189 100 45  - 7 6  3 -  

Nr   Potato 
Potato 

and Nr 6 
Potato 

and Nr 7 
Potato 

and Nr 8 
Lettuce 

Lettuce 
and Nr 6 

Lettuce 
and Nr 7 

Lettuce 
and Nr 8 

1 Cadmium 48 22 11 2 29 17 10 1 

2 Uranium 2 0 0 0 2 1 1 1 

3 Thallium  3 0 0 0 2 2 2 0 

4 Lead 3760 988 102 36 293 71 23 12 

5 Thorium 1 0 0 0 0 0 0 0 

6 Fertiliz* 2624 - 217 38 135 - 32 10 

7 Inorganic fertiliz* 217 217 -  10 32 32  - 1 

8 Mycorrhiz* 65 38 10  - 18 10 1  - 
a
- = ej möjlig kombination 

 

Vete 

Talliumhalterna i vetekärnor kan nå upp till 0,018 µg/g vid odling i förorenad åkerjord 

innehållande 1,41 mg/kg tallium (torr jord) (Zhou et al., 2007). Flera studier påvisar att 

talliumhalten är olika i blad, stjälk och rot (Renkema et al., 2012; Zhou et al., 2007). De 

högsta talliumhalterna finns i rötterna, vilken eventuellt kan ha orsakats av en 

selektionsprocess för tungmetaller i cellembranet hos celler nära rotytan, där en stor del av det 

biotillgängliga talliumet istället binds i cytoplasman eller transporteras till vakuoler 

(Szczygłowska et al., 2013). Talliumhalten i skott och rot kan öka med 

talliumkoncentrationen i växtsubstratet (Renkema et al., 2012). Den senare studien visade 

även att talliumhalten i veteplantor ökar med exponeringstiden och att rottillväxten hämmas 

av kadmiumhalten i roten.  
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Durumvete från den Nordamerikanska prärien innehåller ofta mer kadmium än den maximalt 

tillåtna halten på 0,2 µg/g i mat och foder (Harris och Taylor, 2013). Med detta som bakgrund 

genomförde Harris och Taylor en hydroponisk studie där durumvete odlades i en 

näringslösning med en kadmiumkoncentration på 56 µg/l. Efter 21 dygns exponering för 

denna koncentration erhölls kadmiumhalter upp till 1,04 µg/g i skott och 3,54 µg/g i rötterna. 

Med ökad kadmiumhalt i veteplantan och odlingssubstratet minskar rottillväxten och 

mängden biomassa under och ovan jord (Wójcik och Tukendorf, 1999). I den polska studien 

visade sig anrikningen ske i en större utsträckning till rötter än till skott (Wójcik och 

Tukendorf, 1999). Kadmiumhalten i durumvetekorn stiger med fosfatgödselanvändningen och 

kadmiumhalten i fosfatgödsel, vilket påvisats i en åttaårig fältstudie i Kanada (Grant et al., 

2013). I en studie från Yangtze floddeltat begränsades kadmiumupptaget av jordens pH och 

halt av Ca, Mg, Mn och P (Wang et al., 2012). Upptaget begränsades även av svårtillgängligt 

kalium i jorden (HNO3-extraherbart kalium minus NH4-extraherbart K) medan svavel, kväve 

och organiskt kol främjade upptaget i veteplantorna (Wang et al., 2012). Blyupptaget i vete 

kan öka med svavelhalten hos lerjordar (Saifullah et al., 2010). Stallgödsel från nötkreatur 

och även oorganiska tillsatser av kalk och gips minskade upptaget av kadmium och bly i vete 

som växt på kalkhaltig jord enligt Ahmad et al. (2011). Detta trots olikheterna i mobilitet 

mellan relativt orörligt bly och rörligt kadmium (McBride, 1994). Resultaten visar även att 

ammoniumfosfat, urea, och kaliumsulfat (K2SO4) kan minska vetets upptag av bly och 

kadmium (Ahmad et al., 2011). Totalt sett minskade därmed upptaget både vid organiska – 

respektive oorganiska tillsatser. Upptaget av bly och kadmium visade sig vara större i sandig 

lerig lerjord jämfört med sandig lerjord trots att halten organiskt material och CEC var högre i 

den sandiga lerjorden (Ahmad et al., 2011). 

Användning av kompost i ekologiskt jordbruk kan ge högre halter av bly i durumvetekorn 

medan kadmiumhalten kan minska (Zaccone et al., 2012). I konventionellt jordbruk där 

handelsgödsel av typen (NH4)2HPO4 eller NH4NO3 användes ökade däremot kadmiumhalten i 

durumvetet. Närvaro av arbuskulär mykorrhizasvamp i jorden kan skydda veteplantor mot 

upptag av kadmium och bly (Rabie, 2005). Resultaten från den egyptiska studien visade att 

inympad AM Glomus mosseae kraftigt försköt bly- och kadmium till rotvävnaderna medan 

halterna var lägre i skotten. Svampmycelium hos AM kan ha bundit upp dessa metaller och på 

så sätt minskat omfördelningen från rötter till skott (Rabie, 2005). 

Torium- och uranhalten i vete kan öka markant i åkermark vid höga koncentrationer av torium 

och uran (Shtangeeva, 2010). Studien gjordes på rysk jord vars koncentration av torium och 
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uran var upp till 10,7 mg/kg respektive 5,5 mg/kg i torr jord. Resultaten visade framförallt på 

ökad torium- och urananrikning i rötterna vid högre koncentrationer, medan upptaget i 

veteplantornas övre delar var fortsatt låg (Shtangeeva, 2010). Studien visade även att uran var 

mer biotillgängligt än torium. Upptaget av ämnen som torium styrs av biotillgängligheten i 

rhizosfärsjorden där fosfattillsatser kan inducera fastläggning av löst torium till mineral och 

på så vis minska upptaget av torium i vete (Guo et al., 2010). Andra studier visar emellertid 

att ökad fosfatgödsling ger upphov till högre torium- och uranhalter i vete (Aktar och Tufail, 

2006; Kučera et al., 2007).  Pulhani et al. (2005) visade att 75 % respektive 57 % av upptaget 

av uran och torium återfinns i vetets rötter medan endast 1- 2 % hamnar i vetekornen. Enligt 

denna Indiska studie förefaller koncentrationen av uran och torium nå ett konstant värde i 

vetefrön oberoende om jordens innehåll av dessa ämnen är hög eller låg (Pulhani et al., 2005). 

I vissa jordar har det noterats att upptaget av uran kan vara reglerat av grödors behov av 

essentiella makronäringsämnen och vid brist på kalcium kan en antagonistisk effekt fås då 

uran istället tas upp (Pulhani et al., 2005). Detta kan tyckas osannolikt då det oftast finns 

överskott av kalcium i jordar. Växterna försöker därför bli av med kalcium, där en vanlig 

mekanism är utfällning av kalciumoxalatkristaller i vakuoler, utanför rötterna och på 

undersidan av nerverna (ledningsvävnaderna) i bladen (Cote, 2009). 

 

Potatis 

Den näringskrävande grödan potatis kan vara är en effektiv bioackumulator av tallium 

(Queirolo et al., 2009). Potatis som odlats på talliumförgiftad åkermark i Chile (> 1,0 mg/kg 

torr jord), visade sig kunna innehålla kadmiumhalter på 3,8 µg/g inne i potatisen och 6,8 µg/g 

i skalet (Queirolo et al., 2009). Ett starkt samband mellan talliumhalt i jord och dess halt i 

potatis kunde påvisas i studien. Slutsatsen var att konsumtion av potatis från denna region 

innebar en stor hälsorisk och då speciellt för barn (Queirolo et al., 2009). 

Upptaget av kadmium främjas av kadmiumhalten i jorden, vilket kunde visas i en studie av 

potatis som växt på alunskifferjord, och rödfyr (Greger, 2006). Det högsta kadmiuminnehållet 

(0,20 µg/g) erhölls i alunskifferjord innehållande kadmiumhalter på 5,6 mg/kg torr jord. 

Upptaget av kadmium kan främjas av ett pH på 6,5 medan ett pH på 5, som kan betraktas som 

lågt i jordbruksmark, ger ett minskat upptag (Jönsson Larsson och Asp, 2013). Ett ökat upptag 

kunde emellertid ha förväntats vid ett lägre pH då metallrörligheten normalt gynnas vid ett 



21 

 

lägre pH (Fuller, 1977). Studier visar att kadmiumhalten i fosforgödsel hade en liten effekt på 

upptaget i rotknölarna på kort sikt (McLaughin et al., 1995). Dock påtalas att 

kadmiumtillförsel via oorganiskt gödsel höjer jordens grundkadmiumhalt på längre sikt, vilket 

kan höja kadmiumhalten i potatisen (McLaughin et al., 1995). 

En kinesisk odlingsstudie i två olika jordar visade att blyupptaget i potatis kan öka med 

minskat CEC, pH och minskat organiska innehåll i jorden (Ding et al., 2013). Studien 

verifierade därmed resultat som erhållits i tidigare studier av markförhållandens effekt på 

grödors upptag av metaller (Kabata - Pendias och Pendias, 2001; Fuller, 1977). Olika typer av 

blykontaminerade jordar som Ferralsols och Cambisols med likartad blyhalt kan därmed 

förorsaka helt olika nivåer av blyupptag i potatis (Ding et al., 2013). Ferralsols är en 

aluminium- och järnoxid rik jord vars egenskaper gör den näringsfattig medan Cambisols ofta 

är näringsrik på grund av fördelaktig jordstruktur och högt innehåll av vittringsbeständiga 

mineraler. Ferralsols med ett betydligt lägre pH, CEC och organiskt innehåll än Cambisols 

gav en blyhalt i potatisknölarna på 1,91 µg/g vilket var >15 gånger högre än halten i potatisen 

som odlats i Cambisols-jorden (Ding et al., 2013). 

Potatis som odlas i urankontaminerad mark (U > 50 mg/kg torr jord) kan innehålla 

urankoncentrationer på 0,026 – 0,589 µg/g beroende på typ av jord och mängden uran som 

tillförs via vatten (Greger, 2006; Neves et al, 2012). En studie från Brasilien visar dock att 

potatis odlad i områden med uran- och toriumrik sand kan innehålla låga halter av uran och 

torium (Costa Lauria et al., 2012). 

Utifrån en riskbedömning anser Neves et al, (2012) att en uranhalt i potatis på 0,589 µg/g inte 

utgör någon hälsorisk för människor. Detta kan ifrågasättas då denna torrviktshalt ger 0,110 

µg/g i färskvikt, vilket betyder att endast 55 gram potatis kan ätas för att inte överskrida 

livsmedelsverkets rekommendation på max 6 µg/dag (WHO, 2004). 

Sammantaget visar studierna att höga halter av Pb, Cd, Tl, Th och U kan anrikas i potatis. 

Orsaken till detta kan vara att potatis har ett stort näringsbehov, vilket eventuellt kan resultera 

i att plantan utifrån det höga inflödet flödet av näring ökar ackumulationen av dessa metaller. 

 

Råg 

Wójcik och Tukendorf (1999) påvisade anrikning av kadmium i rågplantors rötter och skott 

vid förhöjda halter av kadmium i aktuellt odlingssubstrat. Anrikningen var mest påtaglig i 
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rötterna, vilket undertryckte rottillväxten men minskade även biomassan ovan jord. 

Kadmiumhalten i rågkärnan ökade vid fosfatgödsling enligt Grant et al. (2013), men effekten 

var dock mindre påtaglig än hos durumvete. Kadmiuminnehållet i gödningsmedlet hade dock 

en större påverkan på kadmiumhalten i rågkärnan jämfört med durumvete. Blyhalter på upp 

till 0,71 µg/g har noterats i skott från råg som växt i svagt blyanrikad jord (< 100 mg/kg torr 

jord) (Schroeder et al., 2006). I studien påtalas även att blyhalterna i rötterna var högre, men 

inga data för detta redovisades. 

När det gäller råg transporteras och anrikas uran i högre grad till rötterna i jämförelse med 

vete (Shtangeeva, 2010). Råg visade sig ta upp mer uran än torium, men vid ökad 

radioaktivitet i odlingssubstratet erhölls dock förhöjda halter av både torium och uran i 

rötterna. Gramss och Voigt (2012) påvisade dock en måttlig uranhalt i rågkärnor (< 0,016 

µg/g) från plantor som odlats i jord innehållandes uranhalter upp till 41 mg/kg torr jord. 

Totalt sett tyder de olika studiernas resultat på att råg binder mer kadmium och uran till 

rötterna än vete. Råg är dock mer selektiv när det gäller att transportera ut dessa metaller till 

skott och frö. 

 

Sallat 

Sallat är en bra indikatorgröda för metaller som Pb, Cd, Tl, Th och U då denna gröda ofta har 

stor förmåga att ackumulera dessa metaller (Sager et al., 2007). Vatteninnehållet är ca 95 % 

och medför att sallat kräver mycket vatten per gram torrvikt (Turhan et al., 2014). 

Näringsbehovet för sallat är måttligt men näringsupptaget sker under kort tid från de översta 

20 centimetrarna i jorden (Ögren et al., 2003). 

Talliumhalter på 0,19 µg/g erhölls i sallat vid odling i alunskifferjord med en talliumhalt på < 

5 mg/kg torr jord (Greger, 2006). Något högre halter på 0,27 µg/g kunde påvisas i sallat som 

växt i talliumkontaminerad jord av typen yellowish brown soil och yellow soil med ett 

innehåll av tallium på 4,5 – 50 mg/kg torr jord (Zhang et al., 1997). Jorden kom från ett 

gruvområde i Kina där tallium lakats ut till vatten och jord och under 1960 – talet och förgiftat 

200 personer (Zhang et al., 1997). 

Kadmiumhalter på 2,0 – 2,9 µg/g kan finnas i sallat som växt i rödfyr- respektive 

alunskifferjord med ett kadmiuminnehåll på 4,1 – 5,9 mg/kg torr jord (Greger, 2006). I 

artikeln påpekas att det kan vara tveksamt att äta sallat odlad i rödfyr- eller alunskifferjord, då 
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det dagliga tolererbara dagsintaget kan överskridas. En korrelation mellan kadmiumhalt i 

odlingssubstrat och kadmiumhalt i sallat har kunnat påvisas (Sager et al., 2007). De visade att 

odlingssubstrat med en halt på 98 mg/kg från gruvavfallsdeponier gav ett innehåll på 73 µg/g 

i sallat medan ett substrat från närliggande odlingsmark med en kadmiumhalt på 0,1 mg/kg 

torr jord gav upphov till 0,99 µg/g i sallat. Kiba et al. (2012) visade i en kinesisk studie att det 

även kan finnas en positiv korrelation mellan kadmiumhalten i sallatsblad och mängden 

fosfatgödsel som tillförts jordarna. Rottillväxten hos sallat, gräs och träd kan hämmas när en 

viss kritisk kadmium- eller blyhalt nås i odlingssubstrat (Lamb et al., (2010). I studien 

uppvisade sallat en 50 procentig hämning i rottillväxt vid en kadmiumhalt på 2 mg/l i 

odlingssubstratet medan träd som Acacia. klarade >30 gånger högre exponeringshalter. 

Noteras bör att kadmiumhalterna i studien utförd av Lamb et al. (2010) var betydligt högre i 

än de 0,2-0,5 mg/kg torr vikt som är normala för svenska jordar (Ericsson et al, 2010). 

Kadmiums negativa effekter på rottillväxten hos sallat kan minskas genom att ympa in 

arbuskulär mykorrhiza (AM) (Janoušková et al., 2006). Resultaten i den tjeckiska studien 

visar att de positiva effekterna av AM ökar med kadmiumhalten i odlingssubstratet. Slutsatsen 

dras att AM kan inmobilisera kadmium i jorden och på så vis minska kadmiums toxicitet 

(Janoušková et al., 2006). Sager et al. (2007) ympade jord med jordbakterien (Exiguobacter 

sp) som adapterats till höga kadmiumhalter, men inget effekt på kadmiumupptaget kunde 

påvisas.  Detta var inte väntat då bakterierna i sig själva ger upphov till en mycket stor yta på 

vilken metalljoner kan immobiliseras (Sager et al., 2007).  

Blytillförsel till jord och grönsaker kan ske via konstbevattning (Lente et al., 2012). Studien 

visade att blyhalten var högre hos sallat som bevattnats med avloppsvatten istället för 

grundvatten. Blyhalten- i sallat ökade med blyinnehållet i jorden och blyhalter på upp till 10,2 

µg/g erhölls i sallat som odlats i jord med ett blyinnehåll på 9,3 mg/kg torr jord (Lente et al., 

2012). Detta samband kunde inte påvisas vid studie av rödfyrsjord där den uppmätta blyhalten 

var 10-100 gånger högre i sallat än den i jorden växttillgängliga blyhalten (NH4NO3 

extraherbart) (Lennmo, 2006). Stor deposition av atmosfäriskt stoft kan även ge höga 

blyhalter i jorden och ge upphov till höga blyhalter i sallat enligt Hung et al. (2006). De höga 

blyhalterna i sallat kan även ha orsakats av att stoft innehållande bly direkt tagits upp via 

klyvöppningar eller diffunderat in i bladet genom kutikula (Hung et al., 2006). 

Uranbrytning kan kontaminera kringliggande jordbruksmark med radioaktiva ämnen och ge 

upphov till toxiska uranhalter i grödor (Carvalho et al., 2009). Uraninnehållet i sallat kan 

uppgå till 0,61 µg/g vid odling på urankontaminerad mark innehållande 58 mg/kg torr jord 
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(Greger, 2006). Det dagliga intaget av färsk sallat från sådan mark får maximalt vara 253 g 

utifrån WHOs rekommendationer på ett maximalt dagligt intag på 6 µg uran (WHO, 2004). 

Höga halter av uran och torium kan även erhållas i sallad som odlats i områden med uran- och 

toriumrikt stoft (Costa Lauria et al., 2012). Orsaken till detta kan vara att den stora bladytan 

hos sallat ger upphov till ett stort direktupptag av uran och torium via klyvöppningarna och 

kutikula (Screk, 2012; Ziegel, 1987). 

Studierna visar att sallat kan ta upp samtliga fem studerade metaller och där kadmium- och 

blyupptaget sannolikt beror av kadmium- och blykoncentrationen i marken. Studierna visar 

också att den upptagna mängden av dessa två metaller kan vara mycket hög. Sallat kräver 

måttligt mycket näring, men upptaget sker under kort tid vilket eventuellt kan bidra till denna 

metallackumulering. En annan möjlig orsak är att sallat kräver mycket vatten per gram 

torrskottvikt. 

Reflektioner kring litteraturstudien 

Alla studerade grödor tar upp Pb, Cd, Tl, Th och U. Sallat och potatis tar upp mest vilket kan 

ge upphov till hälsovådliga nivåer av de studerade grundämnena. En ökad koncentration av 

dessa grundämnen i marklösning och växtsubstrat ger oftast högre koncentrationer i aktuell 

gröda. Hos vete samt råg anrikas kadmium och uran framför allt till rötterna. Med ökad 

kadmiumhalt hämmas rottillväxten och skottutvecklingen hos både vete, råg och sallat. Dock 

visar resultatet från litteraturstudien att det finns skillnader mellan vete och råg, vilket 

illustreras i tabell 7. 

Tabell 7. Uran och kadmiums effekt på vete och råg 

Parameter Vete Råg 

Rottutveckling vid ökad kadmiumhalt i planta Hämmad Hämmad 

Skottutveckling vid ökad kadmiumhalt i planta Hämmad Hämmad 

Kadmiumanrikning i rot Hög  Hög 

Urananrikning i rot Medel Hög 

Fosfatgödsels effekt på kadmiumupptag i frö Hög Medel 

 

Att gödsla med oorganiskt fosfatgödsel under längre tid ger en ökad kadmiumhalt i råg, vete, 

potatis och sallat. Fosfatgödsel ger även ett urantillskott till jorden (Wettling, et al., 2012; 

Schipper, et al., 2011; Boukenfouf och Boucenna, 2010). Schipper et al (2012). Det ökade 

innehållet av uran kan även ge upphov till en ökad uranhalt i grödan om uranet kan frigöras 

från den starka fosfatstrukturen (Kučera et al., 2007). 
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Typen av jord kan ha större effekt på grödans upptag av specifik metall än aktuell jords 

innehåll av metallen. Ett lägre pH ökar ofta grödors metallupptag på grund av bildandet av 

stabila katjoner, men när det gäller potatis kan upptaget ibland minska vid lägre pH (Jönsson 

Larsson och Asp, 2013;). Stallgödsel från nötkreatur kan minska upptaget av bly och 

kadmium och arbuskulär mykorrhizasvamp kan även skydda plantor genom att immobilisera 

metaller i jorden eller förskjuta metaller som bly och kadmium till rotvävnader. 

 

Dosförsök för vetes upptag av kadmium och uran 

När försöken avslutades efter 15 dygn hade bladens yttersta delar gulnat/brunfärgats trots 

daglig bevakning och vattning, se figur 1. Redan efter 7 dygn kunde dessa tendenser skönjas, 

vilket visade att plantorna var stressade. Någon visuell skillnad mellan provserierna kunde ej 

påvisas. 

 

Figur 1. Veteplanta efter avslutat försök 

Kadmium 

De mått- och viktmässiga resultaten från provserien med initiala tillsatser av kadmium 

redovisas i tabell 8. Av tabellen framgår att kvoten mellan stråvikt/rotvikt låg stabilt kring 2, 

där stråvikten inkluderar alla växdelar ovan perlit. Detta tyder på en synkron tillväxt 

oberoende av kadmiumstressen i detta tillväxskede. Ett samband tycks finnas mellan strå- och 
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rotvikt då en korrelationsanalys gav en korrelationskoefficient (r) på 0,84 för hela provserien 

med kadmium. Rent biologiskt är detta naturligt då växter balanserar skott – och rottillväxt för 

att säkerställa förmågan att ta upp näring och vatten. Detta regleras av kvoten mellan 

växthormonerna [cytokinin]/ [auxin] där cytokinin styr rottillväxt och auxin styr skottens 

tillväxt. Rot- och skottillväxten regleras i detta fall förmodligen till stor del av source-sink 

relationen (Ekblad, 2014b, pers. komm.). En god tillgång till näring ger en snabb skottillväxt 

och en stark sänka för sockret och därmed lite socker över till roten. Vid brist på näring 

begränsas skottillväxten och mer socker skickas då till rötterna som då blir relativt sett större 

(Ekblad, 2014b, pers. komm.). Kvoten mellan rotlängd/strålängd är inte lika stabil. Detta kan 

ha orsakats av en något osäker mätmetod där den uppmätta rotlängden multiplicerades med 

två för att försöka kompensera för svårmätbara tunna rotförgreningar på ett någorlunda 

likartat sätt. Mätmetoden tog inte heller hänsyn till skottens radiella tillväxt. 

Tabell 8. Längd och massa hos veteplantor i provserie med kadmiumtillsatser 

 

Ett tvåsidig t-test, signifikansnivå 0,05, gjordes för att se om det förelåg signifikanta 

skillnader mellan provserierna när det gällde plantornas strålängd, rotlängd, stråvikt och 

rotvikt (tabell 9). Av resultaten framgår att det kan finnas skillnader mellan provserier (p< 

0,05), när det gäller strålängd, rotlängd och stråets massa. Detta kan indikera att 

koncentrationen av kadmium i växtnäringstillsatserna kan ha påverkat veteplantors tillväxt i 

och ovan jord, vilket även påvisats i andra studier (Wójcik och Tukendorf, 1999). 

Provserie Prov
Antal 

plantor

Strålängd 

Medelvärde 

[cm]

Totallängd rot. 

Medelvärde  [cm]

   

Rotlängd 

/strålängd

Stråvikt [g] Rotvikt [g]
Stråvikt/

rotvikt

a 5 22,1 118,6 5,4 0,216 0,094 2,3

b 6 21,6 121,2 5,6 0,265 0,127 2,1

c 5 22,4 105,2 4,7 0,229 0,095 2,4

22,0*(0,4)** 115,0(8,6) 5,2(0,5) 0,237(0,03) 0,105(0,02) 2,3(0,2)

a 5 20,0 81,2 4,1 0,176 0,095 1,9

b 4 18,8 71,8 3,8 0,171 0,084 2,0

c 3 20,0 84,0 4,2 0,179 0,115 1,6

19,6(0,7) 79,9 (6,4) 4,0(0,2) 0,176(0,01) 0,07(0,01) 2,1(0,16)

a 5 20,3 104,2 5,1 0,197 0,082 2,4

b 3 19,8 78,3 3,9 0,121 0,056 2,2

c 3 24,3 85,3 3,5 0,157 0,076 2,1

21,5(2,5) 89,3(13,4) 4,2(0,84) 0,158(0,04) 0,071(0,01) 2,1(0,16)

a 5 18,7 55,8 3,0 0,125 0,062 2,0

b 6 23,8 80,8 3,4 0,277 0,114 2,4

c 4 23,3 90,0 3,9 0,218 0,098 2,2

21,9(2,8) 75,5(17,7) 3,4(0,4) 0,206(0,08) 0,091(0,03) 2,2(0,22)

* Medelvärde provserie

** Standardavvikelse provserie

1. Cdlåg

3. Cdhög

0. CdBlank

2. Cdmedel
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Vetekärnornas kadmiumhalt visade sig vara 0,592 µg/g medan lösningarnas 

kadmiumkoncentrationer initialt och efter försöksperioden ses i tabell 10. Där framgår att 

koncentrationen av kadmium minskat i lösningen under försöken i provserie Cdmedel och Cdhög 

vilket indikerar att veteplantorna tagit upp kadmium eller att kadmium fastnat i perliten. En 

liten ökning i kadmiumkoncentration erhölls dock i Cdlåg, Cdblank och Cdrefblank. Detta kan bero 

på att näringslösningen som användes vid vattningen visade sig innehålla kadmium (0,10 

µg/l) och på så vis gett upphov till en märkbar anrikning vid låga kadmiumhalter, då vatten 

kontinuerligt avdunstar. Kadmiumkoncentration i lösningen från Cdrefblank visar också att 

perliten avger ringa mängder kadmium. 

 

Tabell 9. Tvåsidigt t-test, signifikansnivån 0,05, för fysiska mått och vikter för provserien med tillsatser av 

kadmium. Test om signifikant skillnad finns mellan provserie Cdx och Cdy. Om p < 0,05 föreligger signifikant 

skillnad. 

CdX Cdy Strålängd Rotlängd Stråvikt Rotvikt 

Cdblank Cdlåg 0,013 0,005 0,050 0,635 

Cdblank Cdmedel 0,744 0,059 0,048 0,072 

Cdblank Cdhög 0,957 0,043 0,571 0,508 

Cdlåg    Cdmedel 0,313 0,319 0,508 0,094 

Cdlåg Cdhög 0,283 0,776 0,403 0,072 

Cdmedel Cdhög 0,849 0,348 0,403 0,328 

 

Resultaten visar på förhöjda kadmiumhalter i rötterna. I tabell 10 redovisas en massbalans där 

det framgår att mängden återfunnet kadmium i växterna är upp till 85 gånger högre än den 

tillgängliga mängden. Detta tyder på en kontaminering av rötterna under provprepareringen. 

Tillskottet av kadmium kan eventuellt härröra från otillräckligt rengjord mortel eller 

kontaminerade teflonrör (uppslutningsprocessen). Kadmiumhalterna i strå ligger i området 

0,4-2,0 µg/g, vilket överensstämmer med nivåer som redovisas i liknande studier (cf. Harris 

och Tylor 2013). Signifikanta skillnader mellan provseriernas kadmiumhalter i strå förelåg 

endast mellan Cdlåg och Cdhög. Kadmiumhalten i strå var dock i medeltal lägre i Cdhög än 

Cdlåg, vilket kan tyckas motsägelsefullt. En eventuell tänkbar orsak kan vara att den högre 

kadmiumkoncentrationen i lösning Cdhög aktiverat växtens försvarssystem som lett till ett 

mindre kadmiumupptag, till exempel genom rotutsöndring. Troligare är dock att en 
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näringsbrist på järn eller mangan lett till en ökad utsöndring av organiska syror som indirekt 

påverkat förekomsten av växttillgängligt kadmium (Yang et al., 2005).  

Sammantaget visar resultaten på bibehållen kvot mellan strå- och rotvikt oberoende av 

kadmiumkoncentration. En bakgrundskoncentration av kadmium finns i näringslösningen. 

Näringsbrist på järn eller mangan kan ha lett till en ökad utsöndring av organiska syror som 

indirekt påverkat förekomsten av växttillgängligt kadmium. 

Tabell 10. Provserie med kadmiumtillsatser: Massbalans samt kadmiumkoncentrationer i vätskor eller i 

växtmaterial från veteplantor. Inga plantor fanns i referensprovserierna Cdrefblank och Cdref (replikat per serie). 

Kadmiumkoncentrationen i den initiala näringslösningen var olika i de två referensserierna. I serierna med 

plantor, Cdblank, Cdlåg, Cdmedel och Cdhög, fanns tre replikat per serie. Kadmiumkoncentrationen i den initiala 

näringslösningen för Cdblank var lägst medan Cdhög hade den högsta koncentrationen. (Indata och formel för 

tillgängligt Cd ses i tabellfot). 

 

Provserie Prov
Initial Cd-konc i 

lösning  [µg/l] 

Cd-konc. i 

lösning vid 

provavslut [µg/l]

pH lösning vid 

provavslut [µg/l]

Cd-halt rot 

[µg/g]

Cd-halt i strå 

[µg/g]

Tillgängligt Cd 

[µg]***

Total Cd i 

växt[µg]

a 0,20 6,53

b 0,16 6,23

0,18*(0,03)** 6,38(0,21)

a 0,46 6,96

b 0,63 7,01

0,54(0,12) 6,99(0,04)

a 0,10 0,14 6,45 124,25 1,56 0,14 11,95

b 0,10 0,18 6,77 78,95 1,51 0,16 10,39

c 0,10 0,16 6,46 33,77 1,56 0,13 3,55

0,16(0,02) 6,56(0,18) 78,99(45,2) 1,54(0,03) 0,14(0,01) 8,63(4,47)

a 0,17 0,18 6,33 22,91 1,25 0,14 2,39

b 0,17 0,18 6,44 25,99 1,65 0,12 2,46

c 0,17 0,22 6,41 27,38 2,02 0,09 3,50

0,19(0,029 6,39(0,06) 25,43(2,28) 1,64(0,39) 0,12(0,02) 2,78(0,62)

a 1,02 0,72 6,80 41,09 1,68 0,20 3,71

b 1,02 0,64 6,40 69,29 0,55 0,16 3,93

c 1,02 0,67 34,86 0,54 0,15 2,72

0,68(0,04) 6,60(0,28) 48,41(18,3) 0,93(0,66) 0,17(0,03) 3,46(0,64)

a 9,92 5,16 6,22 87,09 1,11 0,87 5,56

b 9,92 2,21 6,79 0,69 1,04 0,96

c 9,92 5,08 6,53 2,06 0,36 0,85 0,28

4,15(1,68) 6,38(0,22) 31,98(47,8) 0,72(0,37) 0,92(0,10) 2,27(2,87)

3. Cdhög

Koncentrationer Massbalans

III Cdref blank 0,10
Inga veteplantor i dessa försök

I. Cdref 0,94

0. CdBlank

1. Cdlåg

2. Cdmedel



29 

 

 

 

Uran 

I försöken med uran var kvoten stråvikt/rotvikt snarlik den i fallet med kadmium, vilket 

framgår av tabell 11. Det tyder på att svaren från odlingssystemen är lika och att kadmium- 

och uran har ringa effekt på relationen mellan strå- och rotvikt vid rådande förhållande i 

studien. För att verifiera detta behövs emellertid ett större statistiskt underlag och 

genomförande av fältförsök i produktionssystem. 

Korrelationen mellan stråvikt och rotvikt var 0,87 för hela uranprovserien och påvisar att ett 

samband sannolikt finns, se tabell 12. Stråets vikt tycks även korrelera med strålängden, vilket 

kan indikera att förhöjda uranhalter i lösningen inte påverkat utvecklingen av aktuella 

meristem. Signifikanta skillnader mellan provserier finns endast för rotlängd och då mellan 

Ublank och Ulåg samt Ulåg och Umedel 

Tabell 11. Längd och massa hos veteplantor i provserien med urantillsatser 

 

* Medelvärde provserie

** Standardavvikelse provserie

***Tillgängligt Cd [µg]= Vikt vetefrö*halt i frö*antal plantor + inital Cd konc i initial näringslösning* volym initila näringslösning + 

 Cd konc vattningsnäringslösning*volym vattningsnäringslösning - (Cd konc  vätska vid provslut* vätskevolym vid provslut)

Vikt vetefrö [g] 0,040

Cd-halt frö [µg/g] 0,592

Volym initial växtnäringslösning [l] 0,100

Volym vattningsnäringslösning [l] 0,135

Vätskevolym vid provslut [l] 0,050

Provserie Prov Antal plantor
Strålängd 

medelvärde[cm]

Totallängd rot. 

Medelvärde   

[cm]*

Rotlängd 

/strålängd
 Stråvikt [g] Rotvikt [g] Stråvikt/rotvikt

a 5 22,1 118,6 5,4 0,216 0,094 2,3

b 6 21,6 121,2 5,6 0,265 0,127 2,1

c 5 22,4 105,2 4,7 0,229 0,095 2,4

22,0*(0,4)** 115,0(8,6) 5,2(0,5) 0,237(0,03) 0,105(0,02) 2,3(0,17)

a 5 20,5 92,0 4,5 0,192 0,073 2,6

b 5 21,0 92,8 4,4 0,204 0,091 2,2

c 5 18,3 67,6 3,7 0,194 0,084 2,3

19,9(1,4) 84,1(14,3) 4,2(0,44) 0,196(0,01) 0,083(0,01) 2,4(0,21)

a 5 23,2 121,0 5,2 0,226 0,094 2,4

b 5 25,2 129,8 5,2 0,284 0,108 2,6

c 4 16,9 114,3 6,8 0,118 0,064 1,8

21,8(4,3) 121,7(7,8) 5,7(0,92) 0,210(0,08) 0,089(0,02) 2,3(0,41)

a 5 24,0 107,4 4,5 0,214 0,101 2,1

b 6 20,1 79,3 4,0 0,237 0,094 2,5

c 5 20,6 70,0 3,4 0,191 0,074 2,6

21,6(2,1) 85,6(19,5) 3,9(0,54 0,214(0,03) 0,089(0,014) 2,4(0,25)

* Medelvärde provserie

** Standardavvikelse provserie

0. UBlank

4. Ulåg

6. Umedel

5. Uhög
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Tabell 12. Korrelationskoefficienter för fysiska mått i provserien med urantillsatser (n = 3) 

  Strålängd  Rotlängd Stråvikt Rotvikt 

Höjd 1,000       

Rotlängd 0,542 1,000 
  Stråvikt 0,771 0,340 1,000 

 Rotvikt 0,647 0,489 0,868 1,000 

 

Vetekärnornas uranhalt var 0,235 µg/g och lösningarnas urankoncentrationer ses i tabell 13. 

En kraftig nergång av urankoncentrationen i lösningen noterades i försöken, vilket framgår av 

tabell 13. Referensförsöket Uref  med bara perlit, näringsvätska och urantillsatser visar att 

perliten tar upp huvuddelen av uranet under det 15 dagar långa försöket. Ett kompletterande 

försök med perlit och näringslösning med en urankoncentration på 100 µg/l (som uranylnitrat) 

visade att urankoncentrationen minskade till 20 µg/l på 10 timmar. Även om uranhalten i 

lösningen minskar kan det emellertid fortfarande vara tillgängligt för plantorna men sannolikt 

beroende av vilka mekanismer som binder in uranyljonerna. Perliten är porös och har stor yta, 

varför mycket uran kan bindas till ytan genom både specifika- och ospecifika 

bindningsmekanismer (adsorptionsprocesser). Även andra mekanismer kan ha bidragit till 

minskade uranhalter i lösningen. Näringslösningen innehåller 0,01 % fosfor (formen inte 

angiven), vilket enligt kemiska jämviktsberäkningar leder till att uran fälls ut som fasta 

fosfater (Sjöberg, 2014, pers. komm.). Den lösta uranhalten kan då översiktligt beskrivas med 

funktionen (I) som liknar förhållandet i jord på åkermark som gödslas med oorganiskt 

fosforgödsel. 

Konsekvensen av dessa processer är att urankoncentrationen i lösning bestäms av hur mycket 

uran som fälls ut som fosfat respektive binds till perlit och hur mycket växten tar upp. 

U(aq) = f(pH, [PO4
3-

], [Uperlit], [Uväxt])                                                                                     (I) 

Provserie Uref och Uhög skiljer sig endast genom att veteplantor odlades i Uhög. Urans 

fördelning mellan perlit och lösning är känd, vilket även lösningens slutkoncentration är. 

Utifrån detta kan massan för allt återfunnet uran beräknas och jämföras med allt som tillsats 

enligt (II, III, IV): 

Uutgående = Ustrå + Urot + Uperlit + Ulösning                                                                                    (II) 

Utillförd = Ufrön + Utillsatt + Unäring                                                                                                (III) 

Uutgående = Utillförd                                                                                                                     (IV) 
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I tabell 14 ses resultatet från denna beräkning, där det framgår att Uutgående är 0,12-0,14µg 

mindre än Utillförd. Detta härrör troligen ifrån skillnaden i initial urankoncentration mellan 

proven Uref och Uhög, som dock borde ha varit lika. 

En fördelningskonstant (Kd) mellan urankoncentration i lösning och sluthalt i perlit kan även 

bestämmas för aktuellt system, enligt uttrycket 

Kd  
     

         
              (V) 

Ett Kd på 2X10
-4

 (pH 6.4, 20°C) erhölls utifrån beräkningar på Uref provet med en 

slutkoncentration på 0,0045 µg/l, där perliten hade massan 0,020 kg i försöken och tog upp 

0,457 µg. Det låga Kd värdet visar på stark förskjutning av tillgängligt uran till perliten, men 

kan inte klargöra om växtens rot tar upp uranet från lösningen eller från perlit. Bakterier och 

svampar finns normalt på vetefrön, och skulle kunna bidra till en miljö som möjliggör 

uranupptag från perlitytan. 

 

Tabell 13. Provserie med urantillsatser: Koncentrationer i vätskor eller i växtmaterial från veteplantor. Inga 

plantor fanns i referensprovserierna Urefblank och Uref (två replikat per serie). Urankoncentrationen i den initiala 

näringslösningen var olika i de två referensserierna. I serierna med plantor, Ublank, Ulåg, Umedel och Uhög, fanns tre 

replikat per serie. Urankoncentrationen i den initiala näringslösningen för Ublank var lägst medan Uhög hade den 

högsta koncentrationen.  
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Tabell 14. Uranmassbalans provserien med urantillsatser (indata och formel för tillfört U ses i tabellfot) 

 

a 0,004 6,53

b 0,005 6,23

0,0045*(0,001)** 6,38(0,21)

a 0,011 6,27

b 0,015 6,48

0,013(0,003) 6,38(0,15)

a 0,01 0,003 6,45 1,33 0,26

b 0,01 0,005 6,77 0,92 0,24

c 0,01 0,007 6,46 0,65 0,25

0,005(0,002) 6,56(0,18) 0,96(0,35) 0,25(0,01)

a 0,74 0,040 0,25 0,18

b 0,74 0,008 0,27 0,28

c 0,74 0,006 6,33 0,28 0,26

0,018(0,019) 0,26(0,01) 0,24(0,06)

a 1,04 0,186 6,51 1,28 0,29

b 1,04 0,280 1,07 0,22

c 1,04 0,093 6,22 3,16 0,38

0,19(0,093) 6,37(0,21) 1,84(1,15) 0,30(0,08)

a 6,25 0,012 0,29 0,20

b 6,25 0,022 6,71 0,26 0,26

c 6,25 0,023 6,44 0,57 0,26

0,019(0,006) 6,58(0,19) 0,37(0,17) 0,24(0,03)

* Medelvärde provserie

** Standardavvikelse provserie

U-halt strå 

[µg/g]

III. Uref blank 0,01

II. Uref 4,56

pH lösning vid 

provavslut [µg/l]

U-halt rot 

[µg/g]

0. UBlank

4. Ulåg

6. Umedel

5. Uhög

Inga veteplantor                       

i dessa försök

Provserie Prov
Initial U-konc. i 

lösning  [µg/l] 

U-konc. i lösning vid 

provavslut [µg/l]

Provserie Prov  U i strå[µg] U i rot[µg]
Total U i 

växt[µg] 

U i 

perlit[µg]

 Utgående 

U [µg]

Tillfört U 

[µg]**

U Överskott 

[µg]

a 0,044 0,029 0,072 0,457 0,530 0,674 0,145

b 0,061 0,025 0,085 0,457 0,543 0,684 0,141

c 0,050 0,042 0,091 0,457 0,549 0,674 0,125

5. Uhög
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Uranhalten i rot och strå varierade mellan 0,25-3,16 µg/g respektive 0,18-0,38 µg/g, se tabell 

13. Normala halter för vete som växt på åkermark som inte kontaminerats är ~0,2 µg/g för 

dess rötter medan halten i strået ligger på ~0,1 µg/g (Shangeeva, 2010). Detta kan tyda på att 

de tillsatta mängderna uran i försöken gett en viss anrikning av uran i biomassan och då 

främst i rötterna. I försökserien visade sig dock massan av uran i rötter och strå vara likartad 

då 49 % (sd 18.1) återfanns i rötterna. Detta kan förklaras med att försöken bara pågick i 15 

dygn och att massan i strå i detta initiala tillväxtskede var dubbelt så stor som rotmassan. 

Tvåsidigt t-test påvisade inte någon signifikant skillnad mellan provserierna gällande uranhalt 

i strå respektive rot. 

Rotens upptag kan vara aktivt eller passivt och kan beskrivas enligt 

Uaq => Urot                                                                                                                              (VI) 

I prov Uhög är Uaq = 6,25 µg/l vilket skall jämföras med rotens halt som i medeltal var 0,37 

µg/g i prov Uhög. Denna halt räknas om till färsk vikt, vilken då blir 40 µg/kg för Urot. 

Eftersom Urot > Uaq måste energi tillföras för att upptag skall kunna ske, vilket betyder att det 

bör ha varit fråga om ett aktivt upptag. 

 

 

 

Metoddiskussion 

Litteratursökningen utfördes där sökord kombinerades för varje aktuell metall och gröda 

enligt ett system som gav ett stort underlag på kort tid. 

**Tillfört U [µg]= Vikt vetefrö*halt i frö*antal plantor + inital U konc i  lösning* volym initila lösning + 

U konc i vattningsnäringslösning*volym vattennäringslösning

Vikt vetefrö [g] 0,04

U-halt frö [µg/g] 0,235

Volym initial lösning [l] 0,100

Volym vattningsnäringslösning [l] 0,135

Vätskevolym vid provslut [l] 0,05
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De hydroponiska försöken utfördes vid uran- och kadmium koncentrationer liknade de nivåer 

som kan råda på åkermark. Koncentrationerna var därför måttligt höga, vilket gav moderata 

upptag i plantorna. Ökas koncentration och även provperioden, bör chansen vara större för att 

tydligt kunna kvantifiera metallupptag som funktion av metallkoncentration i växtnäringen. 

Själva kopplingen till odlingsförhållanden i verkliga produktionssystem blir emellertid 

lidande. En avgränsning i försöken var att de utfördes vid likartat pH: 6,26 – 7,01(sd. 0.22) 

varför effekter av denna parameter inte kunde detekteras. 

I den experimentella studien användes perlit som medium i stället för jord för att skapa 

renodlade förhållanden som i det närmaste kunde liknas med ett tvåfassystem med endast 

planta och näringslösning. I försökserien där vete blev utsatt för näringslösning med olika 

urankoncentrationer visade det sig dock att perlit hade en stor affinitet för uran, vilket skapade 

ett mer komplext trefassystem. Denna mekanism är därför viktig att beakta vid val av medium 

för hydroponiska studier. 

Kadmiumkontamineringen av vissa rotprov belyser behovet av standardiserade och noggranna 

rengöringsprocedurer när det gäller utrustning och verktyg i denna typ av studier. 

 

Måltidsekologiskt perspektiv 

Att grödor som vete, råg, potatis och sallat kan ta upp hälsovådliga metaller, ger en ytterligare 

dimension på ekologisk hållbar mathållning och jordbruk. Miljömärkningar ger en viss 

garanti för att grödan odlats utan gifter och enligt ekologiskt hållbara principer. Denna typ av 

miljömärkning ger dock ingen garanti för att grödans innehåll av metaller som uran är låg. 

Här blir det då viktigt att veta var grödan odlats för att kunna bedöma dess innehåll av 

hälsovådliga metaller. I framtiden kan det därför bli viktigare med jordprover, där resultaten 

gällande koncentrationer av hälsovådliga metaller blir lättillgängliga. Utsläpp har även gett 

upphov till högre och/eller mer tillgängliga metaller i många jordbruksområden, vilket också 

ger ett ökat behov av kontroll av jordars metallinnehåll. Att grödor från vissa områden kan 

innehålla metaller på toxiska nivåer trycker på vikten av sprida risken genom att äta grödor 

från olika geografiska områden, där ursprungsmärkning blir ett hjälpmedel för att säkra detta. 

En annan måltidsekologisk aspekt är att oorganiskt fosfatgödsel ger upphov till kadmium – 

och urankontaminering av jordar med risk för kadmium och uran i spannmål och grönsaker. 
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Fosfatgödsel ger även en störd fosforcykel, vilket talar än mer för kretsloppsjordbruk utan 

oorganiskt fosfatgödsel, där stallgödsel istället används. Stallgödsel har även potential att 

minska växternas upptag av bly och kadmium. Måltidsekologiskt perspektiv är även att dra 

nytta av ekosystemtjänster, som att ympa in mykorrhiza för att styra bly och kadmium till 

rotdelar i ställer för frökropp. Av vikt är även att minska metallhalterna i grödor som används 

som foder inom kött- och fiskproduktion, då dessa ger upphov till en bioackumulering där 

människan till sist blir utsatt för de högsta metallhalterna. 

 

Slutsatser 

De domesticerade grödorna vete, potatis, råg och sallat tar upp Cd, Pb, Th, Tl och U. 

Upptaget är störst hos sallat och potatis och riskerar därför att bli hälsovådliga att äta vid 

förhöjda koncentrationer i åkermarken En ökad metallkoncentration av dessa grundämnen i 

marklösning och odlingssubstrat ger oftast högre metallkoncentrationer i aktuell gröda. De 

högsta koncentrationerna återfinns oftast i rötterna. Hos råg, vete och sallat kan även rötternas 

tillväxt hämmas av kadmium.  

Oorganiskt fosfatgödsel kan innehålla Pb, Cd, Tl, Th och U beroende på typ av råvara. Studier 

visar att fosfatgödsel åtminstone ger en ökad kadmiumhalt i grödor som råg, vete, potatis och 

sallat. En ökad användning av fosfatgödsel tycks även ge högre halter av torium och uran i 

vete.   Stallgödsel från nötkreatur kan minska upptaget av bly och kadmium. Arbuskulär 

mykorrhizasvamp kan immobilisera metaller i jorden eller metaller som bly och kadmium till 

rotvävnader och på så vis minska upptaget till växtdelar som används för humankonsumtion. 

Vetes upptag av kadmium och uran studerades i en experimentell hydroponisk dosstudie. 

Resultaten från den experimentella studien indikerade att förhöjd kadmiumhalt och 

urankoncentration i näringslösning kan ha gett upphov till förhöjda halter i vete, vilket i sin 

tur kan ha påverkat plantans tillväxt. I uranprovserien fastställdes att perlit tog upp uran. Data 

från försöken gjorde att en fördelningskonstant Kd för löst uran/uranhalt i perlit kunde 

beräknas. I denna provserie kunde även beräkningar visa att roten genom en aktiv process tog 

upp uran från näringslösningen. 
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Resultaten indikerar att det finns risker med att äta grödor som odlats i jordar med höga halter 

av Pb, Cd, Tl, Th eller U. Hälsovådliga koncentrationer kan nås utan att något synligt symtom 

på kontaminering eller förgiftning hos grödan. 
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