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Darbo tikslas - nustatyti lietuviškų ir kitų šalių lapinių darţovių, parduodamų Lietuvos prekyboje, nitratų koncentraciją. Nitratų koncentracija 

darţovėse buvo nustatoma naudojant jonų mainų chromatografijos metodą.  

Tyrimui pasirinktos lapinės darţovės, kurioms Europos Sąjungoje nustatytos visose valstybėse narėse galiojančios didţiausios leistinos nitratų 

koncentracijos. Tai švieţi špinatai (Spinacia oleracea), konservuoti špinatai, švieţios salotos (Lactuca sativa L.), gūţinės salotos (Lactuca sativa 
var. capitata), sėjamosios graţgarstės (Eruca sativa, Dipotaxsis sp.). Skirtingi lapinių darţovių bandiniai buvo surinkti iš įvairių prekybos centrų ir 

turgaviečių. 

Išanalizavus gautus duomenis, nustatyta, jog nei vienoje tirtoje lapinėje darţovėje nitratų koncentracija neviršijo DLK. Didţiausia nitratų 

koncentracija nustatyta graţgarsčių lapuose ir salotose. Maţiausiai nitratų nustatyta lietuviškuose špinatuose iš y prekybos centro (143,78 mg ∙ kg-1, 

SE=14,61). 

Lyginant visus tirtus salotų mėginius, didţiausia nitratų koncentracija buvo nustatyta lietuviškose salotose uţaugintose po danga (1270,54 mg ∙ kg-1, 
SE=40,71) iš x tinklo ir lietuviškose salotose (1212,83 mg ∙ kg-1, SE=91,8) iš y tinklo. Maţiausias nitratų kiekis aptiktas lietuviškose salotose 

(367,27 mg ∙ kg-1, SE=1,05)  taip pat itališkose (383,57 mg ∙ kg-1, SE=27,73), kurios pirktos n darţovių turgavietėje. Didţiausias nitratų kiekis iš 

visų tirtų špinatų mėginių buvo švediškuose špinatuose (909,44 mg ∙ kg-1, SE=16,49). 
Nitratų koncentracija, lapinės daržovės, jonų mainų chromatografija 

 
Įvadas 

 

Nitratai – tai azoto junginiai, susidarantys 

dirvoţemyje nitrifikacijos proceso metu bei 

mineralizuojantis organiniams junginiams, turintiems 

azoto. Nitratai aplinkoje susidaro natūraliai ir yra svarbi 

augalų maistinė medţiaga (Santamaria, 2006). Vienas iš 

pagrindinių nitratų šaltinių patenkančių į organizmą yra 

darţovės. Įvairiose darţovėse nitratų kiekis skirtingas. 

Didţiausia koncentracija susikaupia lapinėse darţovėse 

(salotose, špinatuose, graţgarstėse ir kt.). EFSA (2008) 

duomenimis lapinės darţovės yra svarbios ţmogaus 

mityboje ir remiantis atliktais tyrimais įrodyta, kad šio 

tipo darţovėse susikaupia didţiausi nitratų kiekiai, tačiau 

reikšmė maisto saugos atţvilgiu dar nėra iki galo 

išaiškinta. 

Lapinėse darţovėse nitratų koncentracija priklauso 

nuo sezono, gaunamos šviesos kiekio, temperatūros, 

augimo sąlygų, trąšų panaudojimo, pasėlių saugojimo 

(Dich et al., 1996). Kuo darţovės labiau subrendusios, 

tuo nitratų jose maţiau. Lapinėse darţovėse, nuskintose 

vakare, nitratų būna maţiau negu skintose ryte 

(Jaworska, 2005). Pagal EFSA (2008) nitratai iš 

dirvoţemio į augalą patenka per šaknis, o esant vandens 

trūkumui nitratų pasisavinimas ribojamas. Esant per 

dideliam vandens kiekiui dirvoţemyje, nitratų 

koncentracija bus maţesnė ir tai ribos augalų augimą. 

Dirvoţemio tipas ir mineralinių medţiagų kiekis jame, 

gali turėti įtakos nitratų kiekiui augaluose. 

Azoto asimiliacija ir fotosintezės elektronų pernašos 

ryšys lapuose parodo, kad šviesos intensyvumas yra 

pagrindinis veiksnys, nustatant nitratų koncentraciją 

lapinėse kultūrose. Ţiemą auginamuose augaluose 

susikaups didesnis nitratų kiekis nei auginamuose vasarą 

toje pačioje aplinkoje. Šiaurės Europoje auginamose 

darţovėse susikaupia didesnė nitratų koncentracija 

lyginant su pietų Europoje augančiomis darţovėmis 

(Weightman et al. 2006; AFSSA, 2007). 

Nitratų kiekis darţovėse taip pat priklauso nuo 

temperatūros ir laikymo laiko. Tiriant nitratų kiekį 

špinatuose, kininiame kopūste ir kitose ţaliose 

darţovėse, kurios buvo laikomos aplinkos temperatūroje, 

buvo nustatyta, jog nitratų kiekis laikui bėgant didėjo 

(Chung et al., 2004). 

Didţiausias leistinas nitratų kiekis darţovėse pirmą 

kartą buvo nustatytas Europos Sąjungoje 1997 metais 

(Komisijos Reglamente (EB) Nr. 194/978), bet šis 

reglamentas buvo pakeistas keletą kartų.  2006 m. 

gruodţio 19 d. buvo priimtas Komisijos reglamentas 

(EB) Nr. 1881/2006, kuris nustatė didţiausias leistinas 

tam tikrų teršalų koncentracijas maisto produktuose. Šis 

reglamentas nustato ir didţiausią leistiną nitratų 

koncentraciją lapinėse darţovėse. Reglamentas iš dalies 

pakeistas 2011 m. gruodţio 2 d. (ES) Nr. 1258/2011. 

Pagal Tannenbaum ir Walstra (2000) pagrindinis 

neorganinių azoto junginių šaltinis ţmonių organizme 

yra geriamasis vanduo ir darţovės (salotos, špinatai). 

Dar nėra įrodytas tiesioginis kancerogeninis nitratų ir 

nitritų poveikis ţmonėms, tačiau manoma, kad vėţiniai 

susirgimai yra susiję su N-nitrozaminų susidarymu, 

kurių daugelis yra kancerogeniški gyvūnams. Didelės 

nitratų koncentracijos maisto produktuose gali būti rimtų 

sveikatos problemų ir ligų prieţastimi (Dusdieker et al., 

1994). 

Vienas iš daţniausiai naudojamų metodų, skirtų 

nustatyti anijonų ir katijonų kiekius darţovėse yra jonų 

mainų chromatografija. Jonų mainų chromatografijos 

būdu galima nustatyti iš karto kelis jonus. Taip pat yra 

galimybė vienu metu nustatyti anijonus ir katijonus 

(organinius ir neorganinius jonus) (Jackson, 2000; 

Buchberger, 2001). Jonų mainų chromatografija 

rekomenduojama norint atlikti vienalaikį nitratų ir nitritų 

jonų atskyrimą ir nustatymą (Mou et al. 1993). 

Šis tyrimas yra skirtas nustatyti lietuviškų ir kitų 

šalių lapinių darţovių, parduodamų Lietuvos prekyboje, 

nitratų koncentraciją. 
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Tyrimų metodika 

 

Skirtingi lapinių darţovių bandiniai buvo surinkti iš 

įvairių prekybos centrų ir turgaviečių. Tyrimui 

pasirinktos lapinės darţovės, kurioms Europos Sąjungoje 

nustatytos visose valstybėse narėse galiojančios 

didţiausios leistinos nitratų koncentracijos. Tai švieţi 

špinatai (Spinacia oleracea), konservuoti špinatai, 

švieţios salotos (Lactuca sativa L.), gūţinės salotos 

(Lactuca sativa var. capitata), sėjamosios graţgarstės 

(Eruca sativa, Dipotaxsis sp.). Pirmąjai analizei 

bandiniai pirkti spalio mėnesį iš tinklo x: lietuviškos 

salotos uţaugintos po danga, lietuviškos ūkininko 

salotos, estiškos salotos, špinatai ir graţgarsčių lapai 

(Lietuva), konservuoti lietuviški špinatai, lietuviškos 

gūţinės salotos. Taip pat mėginiai pirkti tinkle y: salotos 

uţaugintos po danga ir špinatai (Lietuva), špinatai ir 

graţgarsčių lapai (Švedija), gūţinės salotos (Ispanija). 

Ekologiški salotų mėginiai surinkti iš m turgavietės 

Lietuvoje. 

Antrajai analizei bandiniai surinkti lapkričio mėnesį 

n darţovių turgavietėje: kininis kopūstas (lietuviškas ir 

lenkiškas), salotos (lietuviškos, lenkiškos ir itališkos). 

Mėginiai iš prekybos centro z: špinatai (Italija). Iš viso 

buvo tiriama 20 lapinių darţovių bandinių su 

pakartojimais. 

Prieš analizę bandiniai buvo susmulkinti ir 

homogenizuoti.  Po  to pasverta 1 g mėginio ir uţpilus 50 

ml dejonizuoto vandens laikyta vandens vonelėje 20 

min, kol temperatūra pasiekė 80ºC. Praėjus nustatytam 

laikui, bandiniai išimti iš vandens vonelės, supurtyti ir 

palikti ant stalo, kad nusistovėtų ir atvėstų. Bandiniai 

perfiltruoti į 50 ml matavimo kolbas, praskiesti 

dejonizuotu vandeniu. Perfiltruoti dar kartą (naudotas 

Whatman filtrinis popierius, 55 mm) bandiniai supilti į 

analizei skirtus indelius. Bandiniai buvo analizuoti jonų 

mainų chromatografu. 

Kiekybiniam nitratų koncentracijos įvertinimui buvo 

naudotas Dionex ICS-1100 (JAV) jonų mainų 

chromatografas.  Chromatografiniam skirstymui naudota 

Dionex IonPac AS22 (4x250 mm) kolonėlė, judri fazė: 

4,5 mM Na2CO3 /1,4 mM NaHCO3, tėkmės greitis: 1,2 

ml/min, injektuojamo tirpalo tūris: 5 ml.  Kalibracinės 

kreivės sudarymui naudotas natrio nitrato tirpalas. 

Kalibracinės kreivės determinacijos koeficientas 

R
2
=0,9991. 

Nitratų identifikavimas atliktas palyginant bandinių 

sulaikymo trukmes su standartinės medţiagos sulaikymo 

trukme, o jų koncentracijos – iš sudarytos kalibracinės 

kreivės. 

Duomenų surinkimui ir apdorojimui naudota 

Chromeleon 7.1.0.898 programine įranga. 

Matematinei duomenų analizei naudotos 

„STATISTICA“ ir „EXCEL“ programos.  

 

 

 

 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Visose tirtose lapinėse darţovėse buvo nustatyta 

skirtinga nitratų koncentracija. Nei vienoje tirtoje 

darţovėje nitratų koncentracija neviršija DLK. 

1 paveiksle pateikti nitratų kiekiai tirtose salotose. 

Didţiausias kiekis nustatytas (1270,54 mg ∙ kg
-1

, 

SE=40,71) lietuviškose salotose iš prekybos tinklo x ir 

lietuviškose salotose iš prekybos tinklo y (1212,83 mg ∙ 

kg
-1

, SE=91,8),  taip pat sąlyginai didesnis nitratų kiekis 

buvo rastas lenkiškose salotose (1191,74 mg ∙ kg
-1

, 

SE=25,64), šiek tiek maţesnė koncentracija estiškose 

salotose iš x prekybos centro (1069,71 mg ∙ kg
-1

, 

SE=44,75). Maţiausias nitratų kiekis aptiktas 

lietuviškose salotose (367,27 mg ∙ kg
-1

, SE=1,05)  taip 

pat itališkose (383,57 mg ∙ kg
-1

, SE=27,73), kurios 

pirktos n darţovių turgavietėje, sąlyginai maţas nitratų 

kiekis aptiktas ir lietuviškose ūkininko salotose, kurios 

pirktos prekybos centre x.  Ekologiškose salotose 

(teigiama, jog jos visiškai netreštos), pirktose m 

turgavietėje, nustatytas sąlyginai nedidelis nitratų kiekis, 

tačiau šis kiekis didesnis nei salotose iš Italijos ar 

prekybos centre x pardavinėjamose ūkininko salotose 

(kurios nedeklaruojamos kaip ekologiškos). 
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1 pav. Nitratų koncentracija salotose pirktose skirtingose vietose ir 

iš skirtingų tiekėjų 

Fig. 1.Concentration of nitrate in lettuce (from different 

supermarkets and suppliers) 
 

Apskaičiavus nitratų kiekius tirtuose špinatuose (2 

pav.), paaiškėjo, kad diţiausias kiekis buvo švediškuose 

špinatuose (909,44 mg ∙ kg
-1

, SE=16,49), kurie pirkti 

prekybos centre y. Didesnė nitratų koncentracija aptikta 

konservuotuose špinatuose (763,86 mg ∙ kg
-1

, 

SE=35,85), maţiausia koncentracija nustatyta 

lietuviškuose špinatuose (143,78 mg ∙ kg
-1

, SE=14,61), 

kurie pirkti tinkle y, kai tuo tarpu šios įmonės 

išaugintose salotose nitratų kiekis buvo vienas iš 

didţiausių (1 pav). Itališkuose špinatuose aptiktas taip 

pat nedidelis kiekis nitratų (208,24 mg ∙ kg
-1

, SE=122,8). 
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2 pav. Nitratų koncentracija špinatuose pirktuose skirtingose 

vietose ir iš skirtingų tiekėjų 

Fig. 2. Concentration of nitrate in spinach (from different 
supermarkets and suppliers) 

 

Nitratų koncentracija kitose tirtose lapinėse 

darţovėse pateikta 3 paveiksle. Iš tirtų darţovių bandinių 

(graţgarsčių lapai, gūţinės salotos ir kininis kopūstas) 

didţiausia koncentracija aptikta graţgarsčių lapuose. 

Didesnis kiekis aptiktas Lietuvoje išaugintose 

graţgarstėse (1375,75 mg ∙ kg
-1

, SE=63,41) nei 

švediškose (1348,78 mg ∙ kg
-1

, SE=62,84). Gūţinėse 

salotose iš tirtų bandinių susikaupė maţiausias nitratų 

kiekis (lietuviškose koncentracija maţesnė nei 

ispaniškose).  Kininiame kopūste nitratų koncentracija 

nėra reglamentuojama pagal Europos Sąjungos nitratų 

direktyvą, tačiau juose susikaupęs nitratų kiekis buvo 

didesnis nei pvz. gūţinėse salotose. Lenkijoje 

uţaugintame kininiame kopūste nitratų buvo daugiau nei 

lietuviškame. 
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3 pav. Nitratų koncentracija tirtose lapinėse daržovėse pirktose 

skirtingose vietose ir iš skirtingų tiekėjų 

Fig. 3. Concentration of  nitrate in leafy vegetables (from different 
supermarkets and suppliers) 

 

Nitratų kiekiai darţovėse gali svyruoti nuo 1 iki 

10000 mg ∙ kg
-1

 ir tai priklauso  nuo įvairių veiksnių. 

Sukauptų nitratų kiekis darţovėse reikalingas 

vystymuisi, augimui, todėl skirtingi kiekiai būna 

skirtingose darţovėse ir skirtingose jų dalyse (European 

Commission, 1995; WHO, 1995). 

Tirtose salotose didţiausia nitratų koncentracija 

nustatyta (> nei 1200 mg ∙ kg
-1

) lietuviškose salotose iš x 

tinklo ir taip pat lietuviškose salotose iš y tinklo. Pagal 

Chung et al., (2003) atliktus tyrimus jonų mainų 

chromatografijos metodu tiriant nitratų kiekį salotose 

uţaugintose Korėjoje, vidutinis nitratų kiekis  siekė 2430 

mg ∙ kg
-1

. Ištirtuose salotų bandiniuose iš pietų Irano, 

vidutinis nitratų kiekis siekė 1105 mg ∙ kg
-1 

(Rousta et 

al., 2010), o EFSA (2008) atlikti tyrimai Europos 

Sąjungos šalyse rodo, jog vidutinis nitratų kiekis salotose 

1324 mg ∙ kg
-1

. Ne sezono metu, ţiemos laikotarpiu, kai 

sumaţėja šviesos intensyvumas, salotų augintų po danga 

centrinėje Europoje, vidutinė nitratų koncentracija siekia 

apie 2652  mg ∙ kg
-1

, o vasaros sezonu išaugintose 

salotose randami maţiausi nitratų kiekiai 625 mg ∙ kg
-1

.    

Tirtuose špinatuose diţiausias nitratų kiekis buvo 

švediškuose špinatuose (909,44 mg ∙ kg
-1

, SE=16,49). 

Santamaria (2006) teigia, jog špinatuose kaupiasi didesni 

kiekiai nitratų ir vidutiniškai susikaupia > nei 2500 mg ∙ 

kg
-1

. Gajda ir Karlowski (2003) atliktuose tyrimuose, 

nitratų koncentracija špinatuose kito nuo 29 iki 6757 mg 

∙ kg
-1

, o 28 % mėginių nitratų kiekis buvo maţesnis nei 

180 mg ∙ kg
-1

. Naujoje Zelandijoje išaugintuose 

špinatuose nitratų kiekiai kito nuo 449 iki 3472 mg ∙ kg
-1

 

(Jaworska, 2005). EFSA (2008) atlikti tyrimai Europos 

Sąjungos šalyse parodė, kad vidutinė nitratų 

koncentracija tirtuose mėginiuose siekė 785 mg ∙ kg
-1

 ir 

tik 5 % mėginių nitratų koncentracija viršijo 3000 mg ∙ 

kg
-1

.  

Kitose tirtose lapinėse darţovėse didţiausia 

koncentracija aptikta graţgarsčių lapuose (iki 1400 mg ∙ 

kg
-1

). Europos maisto saugos tarnybos (2008) tyrimais 

Europos Sąjungos šalyse buvo nustatyta, jog 

graţgarstėse iš visų tuo metu tirtų darţovių mėginių, 

buvo didţiausia nitratų koncentracija (4800 mg ∙ kg
-1

). 

Gūţinėse salotose vidutinė nitratų koncentracija siekė 

2000 mg ∙ kg
-1

 ir tik 2 % mėginių viršijo 4500 mg ∙ kg
-1

 

koncentraciją. Kininiuose kopūstuose, išaugintuose 

šiltnamyje, nitratų koncentracija buvo iki 6600 mg ∙ kg
-1

, 

o išaugintuose lauke – apie 350 mg ∙ kg
-1

. Šiaurės 

Kinijoje atliktuose tyrimuose nitratų kiekis kininiuose 

kopūstuose siekė 337 - 3600 mg ∙ kg
-1

, vidurkis 2120 mg 

∙ kg
-1

 (Zhong et al., 2002). 

 

Išvados 

 

1. Nei vienoje tirtoje lapinėje darţovėje nitratų 

koncentracija neviršijo DLK. Rezultatai parodė, kad visų 

lapinių darţovių nitratų kiekis ţenkliai skyrėsi, 

nepriklausomai nuo to, kur darţovės pirktos ir iš kokių 

tiekėjų. Didţiausia nitratų koncentracija nustatyta 

graţgarsčių lapuose ir salotose. Maţiausia nitratų 

koncentracija nustatyta lietuviškuose špinatuose iš tinklo 

y. 

2. Lyginant salotų bandinius, diţiausia nitratų 

koncentracija buvo nustatyta lietuviškose salotose 

uţaugintose po danga (1270,54 mg ∙ kg
-1

, SE=40,71) iš 

tinklo x ir lietuviškose salotose, pirktose tinkle y 

(1212,83 mg ∙ kg
-1

, SE=91,8). Maţiausia nitratų 

koncentracija  nustatyta lietuviškose salotose (367,27 mg 



ISSN 1822-1823 Žmogaus ir gamtos sauga 2013, ASU 

117 

∙ kg
-1

, SE=1,05)  taip pat itališkose (383,57 mg ∙ kg
-1

,  

SE=27,73), kurios pirktos n darţovių turgavietėje.  

3. Didţiausia nitratų koncentracija iš visų tirtų 

špinatų bandinių buvo švediškuose špinatuose (909,44 

mg ∙  kg
-1

, SE=16,49), kurie pirkti tinkle y, maţiausia 

nitratų koncentracija buvo lietuviškuose špinatuose 

(143,78 mg ∙  kg
-1

, SE=14,61) iš tinklo y. 

4. Nitratų koncentracija tirtose lapinėse darţovėse 

buvo didţiausia lietuviškuose (1375,75 mg ∙ kg
-1

, 
SE=63,41) ir švediškuose (1348,78 mg ∙ kg

-1
, SE=62,84)  

graţgarsčių lapuose. Gūţinėse salotose didesnė nitratų 

koncentracija buvo nustatyta ispaniškose (297,28 mg ∙ 

kg
-1

, SE=39,48) iš tinklo y nei lietuviškose (229,91 mg ∙ 

kg
-1

, SE=63,41) iš tinklo x. 
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The nitrate concentration in Lithuanian and other leafy vegetables sold in the Lithuanian trade 
 

Summary 

 
The aim of the present study was to determine concentration of nitrate in Lithuanian and other leafy vegetables sold in the Lithuanian trade by 

ion chromatography method. Leafy vegetables samples were collected from different supermarkets and suppliers. For the analysis were taken 
samples of these vegetables: fresh spinach (Spinacia oleracea), conservated spinach, fresh lettuce (Lactuca sativa L.), cabbage lettuce (Lactuca 

sativa var. capitata), rucola (Eruca sativa, Dipotaxsis sp.), chinese cabbage (Brasicca rapa ssp. pekinensis). For nitrate concentration evaluation ion 

chromatograph Dionex ICS-1100 (USA) was used. The results showed that in all vegetables the content of nitrate differed considerably, 

independently from where and from what supplier leafy vegetables were bought. Concentration of nitrate did not exceeded maximum permitted 

level. The highest concentration of nitrate was found in rucola (1375,75 mg ∙ kg-1, SE=63,41)   and lettuce (1270,54 mg ∙ kg-1, SE=40,71). The 

lowest concentration of nitrate was in Lithuanian spinach (143,78 mg ∙ kg-1, SE=14,61). 
Concentration of  nitrate; leafy vegetables; ion chromatography 

 
Gauta 2013 m. kovo mėn., atiduota spaudai 2013 m. balandžio mėn. 
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