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Oznaczono pozostałości pestycydów chloroogranicznych w próbkach pszeni-
cy i ryżu na terenie województwa podkarpackiego. Otrzymane wyniki porówna-
no z najwyższymi dopuszczalnymi pozostałościami (NDP) w oparciu o aktualne 
ustawodawstwo. 
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Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności wzbudzają obecnie bardzo duże 
zainteresowanie wśród konsumentów. Obecność zanieczyszczeń chemicznych 
w żywności jest jednym z podstawowych kryteriów oceny bezpieczeństwa produk-
tów żywnościowych (1). 

Szczególną grupę zanieczyszczeń żywności stanowią pestycydy. Dlatego wiedza 
o dopuszczalnym poziomie stężeń tych związków jest istotnym warunkiem oszaco-
wania ryzyka zdrowotnego wynikającego z wszechobecności pestycydów. Szcze-
gólnie ważny jest problem zanieczyszczenia żywności pestycydami oraz kumulacji 
tych groźnych związków w organizmach żywych (2). Potrzeba monitorowania po-
zostałości chemicznych środków ochrony roślin wynika z ich toksycznego działania 
oraz powszechnego stosowania w rolnictwie (3). 

Dieldryna, aldryna, endryna, chlordan i mireks są chloroorganicznymi pestycydami 
cyklodienowymi. Związki te, stosowano w zabiegach agrotechnicznych i zootechnicz-
nych, a także przeciw mrówkom i termitom. Wymienione insektycydy wprowadzono 
do praktyki na początku lat 50. XX w. Aldrynę i dieldrynę stosowano w Wielkiej Bry-
tanii w latach 1956–1989 jako insektycydy doglebowe, do zaprawiania nasion i ziarna 
siewnego oraz w przemyśle tekstylnym i drzewnym. W USA w 1974 r. zakazano sto-
sowania aldryny i dieldryny w zabiegach agrotechnicznych z powodu problemów eko-
toksykologicznych, a w 1987 r. zakazano wszelkich zastosowań tych związków (4).

Środowisko skażone jest także pozostałościami DDT (5). Skutki stosowania 
DDT odczuwalne są do dzisiaj, mimo że od zakazu ich stosowania minęło wiele 
lat. Wieloletnie badania na zwierzętach wykazały, że związki te mają właściwości 
mutagenne, kancerogenne i estrogenne. Pozostałości DDT i jego metabolitów: DDE 
i DDD oraz γ – HCH wykrywane są w wielu produktach żywnościowych zarówno 
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pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Związki te wchłonięte przez organizm 
kumulują się w tkance tłuszczowej oraz narządach ludzi i zwierząt. W organizmie 
ulegają przemianom metabolicznym, tracą właściwości owadobójcze, a zachowują 
toksyczność. Wydalanie tych związków odbywa się bardzo powoli z mlekiem, mo-
czem, kałem i żółcią (6, 7).

Celem pracy było oznaczenie pozostałości pestycydów chloroorganicznych 
w próbkach pszenicy i ryżu na terenie województwa podkarpackiego. 

MATERIAŁ I METODY

Materiał do badań stanowiło 127 próbek zbóż pobranych w województwie podkar-
packim w latach 2005–2008. Badaniami objęto 41 próbek pszenicy i 86 próbek ryżu. 

Do oznaczania pozostałości pestycydów chloroorganiczych w badanym materiale 
zastosowano metodę chromatografi i gazowej z detektorem ECD. Dokładnie rozdrob-
nioną próbkę homogenizowano z acetonem po wcześniejszym dodaniu wody tak, 
aby całkowity stosunek acetonu do wody wynosił 2:1. Następnie przeprowadzono 
ekstrakcję przesączu (wysyconego chlorkiem sodu) chlorometanem. Oddzielono 
warstwę wodną od organicznej. Warstwę organiczną zatężono. Uzyskaną pozostałość 
rozpuszczano w mieszaninie cykloheksan – octan etylu i oczyszczano metodą chro-
matografi i żelowej GPC z wykorzystaniem żelu polistyrenowego (BioBeads – XS) 
stosując jako eluent mieszaninę cykloheksan – octan etylu). W uzyskanym eluacie po 
zatężeniu oznaczono pestycydy metodą chromatografi i gazowej PN-EN 12393-2.

Granica oznaczalności metody wynosiła 0,002 mg/kg dla HCB, HCH, DDT, 
aldryny, dieldryny, endryny, heptachloru i endosulfanu. 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

O przydatności ziarna zbóż do przerobu lub spożycia decyduje wartość biolo-
giczna oraz jakość handlowa. Ziarno zbóż uważane jest za zdrowe i o odpowiedniej 
jakości handlowej, jeśli posiada typową barwę dla danego gatunku zboża, jest wolne 
od obcych zapachów i żywych szkodników, a poziom zawartości substancji aktyw-
nych nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) (8). 

W przebadanych próbkach pszenicy w województwie podkarpackim w latach 
2005–2008 stwierdzono obecność pozostałości środków ochrony roślin (tab. I). 
W żadnym przypadku występujące pozostałości pestycydów chloroorganicznych 
nie przekraczały jednak najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) określonego 
w obowiązującym ustawodawstwie (10). W 2006 r. w ziarnie pszenicy nie stwierdzo-
no pozostałości endryny i heptachloru, a w roku 2007 w pobranych próbkach tego 
zboża nie wykryto endryny. Można zaobserwować natomiast tendencję wzrostową 
zawartości aldryny i dieldryny w ziarnie pszenicy. W latach 2005–2007 oznaczono 
zawartość tych pestycydów na poziomie 0,002 mg/kg, w roku 2008 stwierdzono 
zaś zawartość tych związków w pszenicy na poziomie 0,01 mg/kg. W 2008 r. za-
obserwowano także wzrost HCH w badanym ziarnie pszenicy w porównaniu do lat 
poprzednich. Zawartość tego związku w pszenicy w latach 2005–2007 oznaczono 
na poziomie 0,004 mg/kg, a w roku 2008 na poziomie 0,01 mg/kg.
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Ta b e l a  I. Pozostałości pestycydów chloroorganicznych w pszenicy w latach 2005 – 2008 (mg/kg)

Ta b l e  I. Organochlorine pesticide in wheat in 2005 – 2008 (mg/kg)

Substancja aktywna Liczba badanych
próbek

% próbek 
z pozostałościami

Zakres wykrywanych 
pozostałości mg/kg

NDP
mg/kg

Rok 2005

Aldryna (Aldrin) 10 100 0,002 0,01

DDT (DDT) 10 100 0,005–0,010 0,05

Dieldryna (Dieldrin) 10 100 0,002 0,01

Endryna (Endrin) 10 100 0,002 0,01

Endosulfan (Endosulfan) 10 100 0,002–0,005 0,05

HCB (HCB) 10 100 0,002 0,01

HCH (HCH) 10 100 0,004 0,02

Heptachlor (Heptachlor) 10 100 0,002 0,01

Rok 2006

Aldryna (Aldrin) 11 100 0,002 0,01

DDT (DDT) 11 100 0,002 0,05

Dieldryna (Dieldrin) 11 100 0,002 0,01

Endryna (Endrin) 11 0 brak 0,01

Endosulfan (Endosulfan) 11 100 0,005 0,05

HCB (HCB) 11 100 0,002 0,01

HCH (HCH) 11 100 0,004 0,02

Heptachlor (Heptachlor) 11 0 brak 0,01

Rok 2007

Aldryna (Aldrin) 11 100 0,002 0,01

DDT (DDT) 11 100 0,002 0,05

Dieldryna (Dieldrin) 11 100 0,002 0,01

Endryna (Endrin) 11 0 brak 0,01

Endosulfan (Endosulfan) 11 90 0,004 0,05

HCB (HCB) 11 100 0,002 0,01

HCH (HCH) 11 100 0,004 0,02

Heptachlor (Heptachlor) 11 18 0,002 0,01

Rok 2008

Aldryna (Aldrin) 9 100 0,010 0,01

DDT (DDT) 9 100 0,005–0,010 0,05

Dieldryna (Dieldrin) 9 100 0,010 0,01

Endryna (Endrin) 9 100 0,005 0,01

Endosulfan (Endosulfan) 9 100 0,010 0,05

HCB (HCB) 9 100 0,005–0,010 0,01

HCH (HCH) 9 100 0,010 0,02

Heptachlor (Heptachlor) 9 100 0,010 0,01
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Tabela II. Pozostałości pestycydów chloroorganicznych w ryżu w latach 2005 – 2008 (mg/kg)

Table II. Organochlorine pesticide in rice in 2005 – 2008 (mg/kg)

Substancja aktywna Liczba badanych 
próbek

% próbek 
z pozostałościami

Zakres wykrywanych 
pozostałości mg/kg

NDP 
mg/kg

Rok 2005

Aldryna (Aldrin) 20 100 0,002 0,01

DDT (DDT) 20 100 0,005–0,010 0,05

Dieldryna (Dieldrin) 20 100 0,002 0,01

Endryna (Endrin) 20 100 0,002 0,01

Endosulfan (Endosulfan) 20 100 0,005 0,05

HCB (HCB) 20 100 0,002 0,01

HCH (HCH) 20 100 0,003 0,02

Heptachlor (Heptachlor) 20 100 0,002 0,01

Rok 2006

Aldryna (Aldrin) 22 100 0,002 0,01

DDT (DDT) 22 100 0,005–0,010 0,05

Dieldryna (Dieldrin) 22 100 0,002 0,01

Endryna (Endrin) 22 100 0,002 0,01

Endosulfan (Endosulfan) 22 100 0,005 0,05

HCB (HCB) 22 100 0,002 0,01

HCH (HCH) 22 100 0,002 0,02

Heptachlor (Heptachlor) 22 100 0,002 0,01

Rok 2007

Aldryna (Aldrin) 24 100 0,002 0,01

DDT (DDT) 24 100 0,002 0,05

Dieldryna (Dieldrin) 24 100 0,002–0,004 0,01

Endryna (Endrin) 24 0 brak 0,01

Endosulfan (Endosulfan) 24 100 0,005 0,05

HCB (HCB) 24 100 0,002 0,01

HCH (HCH) 24 100 0,004 0,02

Heptachlor (Heptachlor) 24 100 0,002 0,01

Rok 2008

Aldryna (Aldrin) 20 100 0,005 0,01

DDT (DDT) 20 100 0,005–0,010 0,05

Dieldryna (Dieldrin) 20 100 0,010 0,01

Endryna (Endrin) 20 100 0,010 0,01

Endosulfan (Endosulfan) 20 100 0,020 0,05

HCB (HCB) 20 100 0,010 0,01

HCH (HCH) 20 100 0,010–0,020 0,02

Heptachlor (Heptachlor) 20 100 0,005 0,01
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Wyniki dotyczące pozostałości pestycydów chloroorganicznych w ryżu w wo-
jewództwie podkarpackim przedstawiono w tab. II. Również w tym przypadku 
stwierdzono pozostałości środków ochrony roślin na poziomie nieprzekraczającym 
najwyższych dopuszczalnych poziomów (NDP). W 2007 r. nie stwierdzono w ryżu 
zawartości endryny. W roku 2008 zaobserwowano większą zawartość aldryny i hep-
tachloru, kształtującą się na poziomie 0,01 mg/kg. Natomiast w latach 2005–2007 
oznaczono stężenie tych związków w badanym ryżu w ilości 0,002 mg/kg.

Przeprowadzone badania wskazują, że zboża występujące na rynku w wojewódz-
twie podkarpackim nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka. W żadnym bo-
wiem przypadku nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych po-
ziomów pozostałości pestycydów chloroorganicznych w ziarnie pszenicy i ryżu. 

WNIOSKI

Analiza wyników pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:
1. W przebadanych próbkach ziarna pszenicy i ryżu w latach 2005–2008 stwier-

dzono obecność pestycydów chloroorganicznych. 
2. W żadnym przypadku wykryte pozostałości pestycydów chloroorganicznych 

nie były większe od najwyższych dopuszczalnych poziomów (NDP) ustalonych dla 
tych związków.

3. Ziarno pszenicy i ryżu znajdujące się na rynku w województwie podkarpackim 
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka pod względem pozostałości analizo-
wanych pestycydów chloroorganicznych.

E.  G ł o d e k,  J.  Ś l ą c z k a,  M.  R u d y,  M.  G i l

ORGANOCHLORINE PESTICIDE RESIDUES IN GRAINS OF WHEAT AND RICE

S u m m a r y

Organochlorine pesticides may be dangerous to human health and the environment. Organochlorine 
pesticide residues in the tested plant material were determined in 41 samples of wheat and 84 samples 
of rice purchased in shops of Podkarpackie province. Gas chromatography with ECD detector was used 
to determine the organochlorine pesticides in the test materials. Organochlorine pesticide residues in the 
analysed grains of wheat and rice were found, but in no case did the detected quantities exceed the MARLs 
(maximum admissible residue levels).
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