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Oznaczono zawartoæ azotanów (V) i azotanów (III) w wybranych próbkach
warzyw pochodz¹cych bezporednio od warmiñsko-mazurskich producentów oraz
w próbkach handlowych, pochodz¹cych z zak³adu produkuj¹cego mro¿onki. Badane warzywa charakteryzowa³y siê nisk¹ zawartoci¹ badanych zwi¹zków, znacznie ni¿sz¹ od danych dostêpnych w pimiennictwie. Najwy¿sze rednie zawartoci azotanów 48,79mg/kg i 33,63 mg/kg oraz azotynów 1,79 mg/kg i 4,83 mg/kg
stwierdzono odpowiednio w próbkach od dostawców i próbkach handlowych
szpinaku. Nie stwierdzono wp³ywu pochodzenia warzyw na zawartoæ badanych
zwi¹zków.
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WSTÊP
Zainteresowanie problematyk¹ dotycz¹c¹ zawartoci azotanów (V) i azotanów (III)
w ¿ywnoci trwa od lat szeædziesi¹tych kiedy to stwierdzono rakotwórcze, mutagenne
i embriotoksyczne dzia³anie N-nitrozozwi¹zków. W dostêpnym pimiennictwie fachowym,
zarówno w Polsce jak i w innych krajach, powsta³o wiele publikacji dotycz¹cych zawartoci azotanów (V) i (III) w ¿ywnoci oraz opracowañ odnonie metod ich usuwania [14, 22,
24]. Pomimo wielu danych w pimiennictwie krajowym i zagranicznym, ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo konsumenta jakoæ surowców rolinnych i ¿ywnoci pod k¹tem zawartoci
tych zwi¹zków powinna byæ stale monitorowana.
W obecnym czasie w obliczu zagro¿eñ rodowiskowych, bêd¹cych wynikiem dzia³alnoci cz³owieka niezbêdne staje siê podejmowanie dzia³añ w celu maksymalnego ograniczenia w ¿ywnoci zanieczyszczeñ chemicznych. Celowe jest zatem stosowanie takich zabiegów agrotechnicznych, metod produkcji i przetwarzania, aby nie zagra¿a³y zdrowiu ludzi
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i zwierz¹t. Alternatyw¹ staje siê ukierunkowanie produkcji rolniczej na tzw. ekologiczn¹
produkcje ¿ywnoci organicznej.
Celem niniejszej pracy by³o oznaczenie zawartoci azotanów (V) i azotanów (III)
w wybranych warzywach pochodz¹cych z regionu Warmii i Mazur oraz ustalenie, czy rodzaj warzywa i jego pochodzenie ma wp³yw na zawartoæ tych zwi¹zków.
MATERIA£ I METODY
Materia³ badany stanowi³y warzywa takie jak: marchew, kalafior, broku³y, groszek zielony, fasolka szparagowa i szpinak. Przebadano próbki warzyw, pochodz¹ce od dostawców, oraz próbki handlowe.
Próbki pobierano od 10 producentów (dostawców) warzyw z rejonu pó³nocno-wschodniej Polski. Grupê producentów stanowili indywidualni rolnicy, dostawcy warzyw do Ch³odni Olsztyn.
£¹cznie przebadano 180 próbek warzyw pochodz¹cych bezporednio od dostawców oraz 72 próbki
handlowe, stanowi¹ce produkty rynkowe.
Azotany i azotyny oznaczono metod¹ spektrofotometryczn¹, zgodnie z metodyk¹ opisan¹ w Polskiej Normie PN-92/A-75112 [15]. Wyniki zawartoci azotanów (V) i azotanów (III) w warzywach
podano odpowiednio w przeliczeniu na azotan (V) sodu i azotan (III) sodu.
Otrzymane wyniki opracowano statystycznie wyliczaj¹c redni¹ arytmetyczn¹, odchylenie standardowe oraz wspó³czynnik zmiennoci. Do porównania rednich stê¿eñ badanych zwi¹zków ze
wszystkich analizowanych warzyw, w zale¿noci od dostawcy zastosowano jednoczynnikow¹ analizê wariancji oraz procedurê najmniejszej istotnej ró¿nicy wg Tukey`a. Obliczenia i analizy statystyczne zosta³y wykonane z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Excel i Statistica 6.0.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Sporód analizowanych warzyw (tabela I) najwy¿sze poziomy zarówno azotanów (V)
jak i azotanów (III) stwierdzono w szpinaku odpowiednio w próbkach od dostawców
i handlowych 48,78 mg NaNO(V)/kg (zakres od 37,48 do 56,29) i 33,63 mg NaNO(V)/kg
(zakres od 32,05 do 35,75) oraz 1,79 mg NaNO(III)/kg (zakres 0,85 do 2,23) i 4,83 mg
NaNO(III)/kg (zakres 4,39 do 5,46).
Marchew i broku³y charakteryzowa³y siê najni¿szymi stê¿eniami badanych zwi¹zków.
Stê¿enia azotanów (V) w tych warzywach wynosi³y: dla w marchwi dostarczanej do zak³adu oraz stanowi¹cej produkt finalny odpowiednio 1,71 mg NaNO(V)/kg (zakres od 1,44 do
2,30) i 0,04 mg NaNO(V)/kg (zakres od 0,02 do 0,08) oraz w przypadku broku³ 1,50 mg
NaNO(V)/kg (zakres od 0,80 do 2,30) i 2,86 mg NaNO(V)/kg (zakres od 2,23 do 3,28).
Natomiast udzia³ azotanów (III) w omawianych warzywach kszta³towa³ siê na poziomach
wynosz¹cych odpowiednio dla próbek dostawców i handlowych marchwi oraz broku³:
1,03 mg NaNO(III)/kg (zakres od 0,02 do 1,92) i 0,03 mg NaNO(III)/kg (zakres od 0,03 do
0,06) oraz 0,78 mg NaNO(III)/kg (zakres od 0,11 do 1,11) i 0,03 mg NaNO(III)/kg (zakres
od 0,02 do 0,03).
Stwierdzone w niniejszych badaniach zawartoci azotanów (V) i azotanów (III) w warzywach s¹ zdecydowanie ni¿sze od wyników zamieszczonych w pracach innych autorów
[1, 4, 7, 8, 10,12,13, 25, 26, 27, 28]. W badaniach Smoczyñskiego i Pietrzak-Fieæko [23]
rednie stê¿enia azotanów (V) i azotanów (III) w fasolce szparagowej, kalafiorze oraz groszku
zielonym pochodz¹cych z ch³odni w Olsztynie kszta³towa³y siê na poziomach wynosz¹cych
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rednie zawartoci azotanów (V) i azotanów (III) w próbkach warzyw pochodz¹cych
od dostawców oraz próbkach handlowych
Mean content of nitrates (V) and nitrates (III) in vegetable samples originating from
suppliers and in commercial samples
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odpowiednio: 93 mg NaNO(V)/kg i 5 mg Na NO(III)/kg, 52 mg NaNO(V)/kg i 0,9 mg
NaNO(III)/kg oraz 21 mg NaNO(V)/kg i 0,3 mg Na NO(III)/kg.
Z badañ innych autorów wynika, ¿e szpinak w stosunku do innych warzyw charakteryzuje siê wy¿sz¹ koncentracj¹ azotanów (V) i azotanów III) [4, 9, 16, 17, 23, 27]. W prezentowanych badaniach oznaczone stê¿enia azotanów w szpinaku by³y nieco wy¿sze w porównaniu do innych warzyw, jednak du¿o ni¿sze w stosunku do wyników prac innych autorów.
Z Raportu z Badañ Monitoringowych Jakoci Gleb, Rolin, Produktów Rolniczych i Spo¿ywczych [16] wynika, ze rednia zawartoæ azotanów (V) w 2000 roku w szpinaku wynosi³a 991 mg NaNO(V) (zakres od 33 do1830). W badaniach Czech i Rusinek [4] redni
poziom tych zwi¹zków wynosi³ 284 mg NaNO(V) i 0,01 mg NaNO(III) w szpinaku zaku-
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pionym w supermarkecie oraz 426 mg NaNO(V) i 0,007 mg NaNO(III) w szpinaku zakupionym na targowisku.
Szczególnie wa¿ny jest fakt niewielkiego ska¿enia tymi zwi¹zkami marchwi. Uzyskana
w pracy iloæ badanych zwi¹zków w marchwi by³a równie¿ ni¿sza do wartoci okrelonych
przez innych autorów dla w marchwi z upraw ekologicznych [8, 14, 27].
Stwierdzone w pracy niskie zawartoci badanych zwi¹zków w warzywach mog¹ wynikaæ ze stosunkowo niskiego nawo¿eniem gleb w regionie Warmii i Mazur. Jak wynika
z danych zamieszczonych w Roczniku Statystycznym Rolnictwa [18] poziom zu¿ycia nawozów mineralnych w latach 1999/2000 w tym województwie by³o ni¿szy w stosunku do
ich stosowania w pozosta³ych województwach i wynosi³o 66,5kg na hektar u¿ytków rolnych, podczas gdy np. w województwie wielkopolskim  109,1, zachodnio-pomorskim
 111, pomorskim  131,1.
W wietle obowi¹zuj¹cych aktualnie uregulowañ prawnych [2, 21] dopuszczalne limity
zawartoci azotanów dotycz¹ jedynie sa³aty i wie¿ego oraz mro¿onego szpinaku, w których poziom tych zwi¹zków nie mo¿e przekroczyæ w zale¿noci od pory roku odpowiednio: od 25000 do 45000 oraz od 2000 do 3000 mg NO (V)/kg. Wczeniejsze Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia [19, 20] dzieli³y warzywa i ziemniaki odpowiednio na piêæ i siedem
grup ze wzglêdu na stopieñ koncentracji azotanów (V).
Rozpatruj¹c koncentracje badanych zwi¹zków, w zale¿noci od rodzaju próbek (próbki
dostawców, próbki handlowe) zaobserwowano, ¿e generalnie próbki handlowe posiada³y
ni¿sze iloci azotanów (V) i (III). Wyj¹tek stanowi³a rednia zawartoæ azotanów (V)
w próbkach handlowych kalafiora, broku³ i groszku, w których rednia iloæ tych zwi¹zków
by³a oko³o 50% wy¿sza, w porównaniu z próbkami pochodz¹cymi bezporednio od dostawców oraz zawartoæ azotanów (III) w próbkach handlowych szpinaku, w których stwierdzono oko³o 2,5-krotnie wy¿sze stê¿enia tych zwi¹zków.
Jak wynika z danych pimiennictwa niektóre procesy przygotowywania i przechowywania mog¹ mieæ wp³yw na zmiany zawartoci tych zwi¹zków w warzywach [3, 5, 6, 9, 11] .
W celu okrelenia wp³ywu produkcji warzyw na zawartoæ w nich badanych zwi¹zków
dokonano porównania rednich zawartoci azotanów (V) i azotanów (III), ze wszystkich
analizowanych warzyw, pomiêdzy dostawcami tych warzyw (ryc. 1 i 2).
Poziomy zawartoci badanych zwi¹zków w warzywach, w zale¿noci od producentów
nie by³y zró¿nicowane i kszta³towa³y siê w zakresach: dla azotanów (V) od 10,11 do 13,81
mg/kg, natomiast dla azotanów (III) od 0,85 do 1,38 mg/kg. Przeprowadzona jednoczynnikowa analiza wariancji oraz procedura najmniejszej istotnej ró¿nicy wg Tukey`a wykaza³a
brak istotnych ró¿nic pomiêdzy rednimi zawartociami obu oznaczanych zwi¹zków pomiêdzy producentami dostarczaj¹cymi warzywa.
Bli¿sza interpretacja uzyskanych wyników wydaje siê byæ trudna. Mo¿e to wiadczyæ
m.in. o braku zró¿nicowania w nawo¿eniu gleb. Na stopieñ kumulacji azotanów w warzywach mog¹ wp³ywaæ równie¿ takie czynniki jak typ gleby, pH, wilgotnoæ i nas³onecznienie, niedobór zwi¹zków mineralnych, takich jak molibden, mangan, magnez, ¿elazo, które
wchodz¹ w sk³ad aktywnego centrum reduktazy azotanowej. Badania nale¿y kontynuowaæ.
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Ryc. 1.

rednie zawartoci azotanów (V) ze wszystkich analizowanych warzyw, w zale¿noci
od producenta w mg NaNO(V)/kg produktu
Mean content of nitrates (V) in all the analyzed vegetables by producer in mg NaNO(V)/kg
of product
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rednie zawartoci azotanów (III) ze wszystkich analizowanych warzyw, w zale¿noci od
producenta w mg NaNO(III)/kg produktu
Mean content of nitrates (III) in all the analyzed vegetables by producer in mg NaNO3/kg
of product
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WNIOSKI
1. Wyniki badañ wskazuj¹ na niewielkie, ladowe ska¿enie azotanami (V) i azotanami
(III) warzyw wyprodukowanych w regionie Warmii i Mazur. Nie stwierdzono, aby producenci warzyw w istotny sposób wp³ywali na poziom badanych zwi¹zków w warzywach.
Podjêcie szerszych badañ w tym zakresie, mog³oby w przysz³oci mieæ znaczenie dla ukierunkowania rozwoju w tym regionie rolnictwa ekologicznego.
2. Proces mro¿enia nie mia³ istotnego wp³ywu na zawartoæ azotanów (V) i azotanów
(III) w warzywach.
M . D y m k o w s k a - M a l e s a , M . R a d z y m i ñ s k a , S. S . S m o c z y ñ s k i
CONTENT OF NITRATES (V) AND NITRITES (III) IN SOME VEGETABLES
GROWN IN THE REGION OF WARMIA AND MAZURY
Summary
The aim of this paper was to determine the concentration of nitrates (V) and nitrites (III) in some
vegetables originating from producers from the province of Warmia and Mazury and in commercial
samples provided by a plant producing frozen vegetables situated in the region.
Nitrates and nitrites were measured using the spectrometric method according to the methodology described in the Polish Standard PN-92/A-75112.
The analyzed vegetables had small amounts of the examined compounds, which were considerably lower than those reported by other authors. The highest means of 48.79 and 33.63 mg NaNO3/kg
and 1.79 and 4.83 mg NaNO2/kg were found in the samples from the suppliers and in the commercial
spinach samples, respectively.
The obtained residual amounts of the examined compounds and lack of significant differences in
their concentration between the vegetables produced by different producers indicate the necessity of
further studies in this field. Should these results be confirmed in future studies, this fact may have a
great importance in the development of an ecological farming strategy for the region of Warmia and
Mazury.
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