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1. Összefoglalás

A talaj, valamint a talajvíz mind természetes, mind antropogén eredetű arzén szennye-
zése a világ valamennyi részére kiterjedő globális probléma, amelynek tekintetében 
hazánk területén elsősorban az Alföld térsége érintett. Az arzénnal szennyezett talajon 
történő növénytermesztés által az arzén bekerülhet a táplálékláncba, ami súlyos élel-
miszer-biztonsági kockázatot jelenthet. Hazánkban a zöldségtermesztő területek több 
mint 70%-a a természetes eredetű arzénszennyezéssel érintett Alföld területén talál-
ható. A zöldborsó – amelynek élelmiszeripari jelentősége többek közt a számos feldol-
gozási formának köszönhető – hazánkban a második legnagyobb területen termesztett 
zöldségnövény. Ennek alapján munkánk arzénnal kezelt talajon termesztett zöldborsó 
különböző növényi részeinek (szár, levél, borsóhüvely, borsószem) arzéntartalmában 
bekövetkező változások meghatározására irányult. A kapott eredmények alapján azt 
vizsgáltuk, hogy az ilyen területen termesztett borsó milyen mértékű élelmiszer- és 
takarmánybiztonsági kockázatot jelent. A talaj arzénszennyezettségének hatását a 
zöldborsó arzénfelvételére tenyészedényes kísérlet segítségével vizsgáltuk. A kísérlet 
során az arzént As(III) és As(V) formájában alkalmaztuk, külön-külön. Munkánk során 
0, 3, 10, 30, 90 és 270 mg/kg-os arzénkezeléseket alkalmaztunk. Az eredmények alap-
ján megállapítható, hogy az arzénnal szennyezett területről származó borsó fogyasz-
tásának hozzájárulása százalékos formában a különböző daganatos megbetegedések 
(tüdő-, hólyag-, illetve bőrrák) esetén a WHO által megállapított BMDL0,5 értékhez ké-
pest egyik esetben sem haladta meg a 0,46%-ot. A takarmányok nemkívánatos szeny-
nyezőire vonatkozó, a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. 
(IV. 26.) FVM rendeletben [30] az arzén esetén rögzített 2 mg/kg-os határértéket, szár 
esetén a kontroll, a levelet illetően pedig a kontroll és a legalacsonyabb koncentrációjú 
kezelések (3 mg/kg) kivételével, mindkét arzén-forma tekintetében, valamennyi dózis 
esetén mért érték meghaladta. A borsóhüvely vonatkozásában 2 mg/kg feletti As-tar-
talmakat a 270 mg/kg-os kezelések esetén tapasztaltunk, azonban az As(V)-kezelést 
illetően, a 90 mg/kg-os dózis hatására a borsóhüvely As-tartalma erőteljesen megkö-
zelítette az említett határértéket. 
Az Európai Unió területén élelmiszerek arzénszennyezettségét illetően azért nem jelöl-
tek meg élelmiszerekre vonatkozó határértékeket, mert egyelőre nem áll rendelkezésre 
olyan adatbázis, amely az egyes élelmiszercsoportokban található szerves-szervetlen 
arzénformák toxicitását jellemezné [29].
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2. Bevezetés és irodalmi áttekintés

Az arzén már az ókor óta ismert elemek egyike [1], 
felfedezése Albertus Magnus nevéhez fűződik [2]. Az 
arzén megítélését a történelem során kettősség jel-
lemezte. Habár mérgező hatása már évezredek óta 
ismert, ennek ellenére a különböző arzén vegyülete-
ket gyógyászati célra is felhasználták. Hippokratész 
az arzént már alkalmazta fekélybetegek kezelésére 
[3], rendszeres gyógyászati célú használatát azon-
ban Paracelsus svájci származású orvos kezdte meg. 
A későbbiek során számos más orvos is használta 
gyógyszerként [4]. Thomas Fowler malária gyógyí-
tására használt kis mennyiségben arzént tartalmazó 
oldatot, amelynek alkalmazása a későbbiek során 
bevett szokás volt pikkelysömör, vérszegénység, 
reuma, tuberkulózis, valamint szifilisz kezelése ese-
tén is [5]. Volt idő, amikor az arzént az egészség 
megőrzésének érdekében rendszeresen szedték, il-
letve felhasználták a hagyományos kínai orvoslásban 
is [6]. Az arzén felhasználása a régi időkben azonban 
nem csak gyógyászati célú volt. A különböző arzén 
vegyületeket az iparban többek között fakonzervá-
lásra használták. Mérgező hatásának köszönhetően 
gyomirtó és rovarölő szerként is alkalmazták [7]. 

Az arzénnal történő mérgezés hatékony eszköznek 
bizonyult a nem kívánatos személyek likvidálására 
is. A korabeli leírások alapján több uralkodó halála 
is összefüggésbe hozható az arzénnal, innen ered 
a „Mérgek királya, királyok mérge” elnevezés is [8]. 
Hazánkban 1911 és 1929 között történtek a leghír-
hedtebb arzénnal végzett gyilkosságok, amelyek a 
„tiszazugi gyilkosságok” néven híresültek el. Miután 
Nagyrév bábaasszonya felfedezte, hogy a légyfogó 
papírt vízbe áztatva arzén tartalmú oldatot lehet nyer-
ni – amely alkalmas az élőlények elpusztítására – több 
asszony is e módszer segítségével mérgezte meg 
hozzátartozóit [9], hiszen az arzén színtelen, szagta-
lan, kis mennyiségben is mérgező anyag. Egészen a 
Marsh-próba bevezetéséig kimutathatatlan elem volt 
[10]. Az arzént az áldozatok ételébe, italába keverték, 

így okozták halálukat [9]. Az arzén az emberi szerve-
zetbe ma is elsősorban élelmiszerrel, illetve ivóvízzel 
kerülhet [11]. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Ható-
ság (EFSA) tanulmánya alapján az ivóvízen kívül, a 
különböző gabonafélék, a kávé, a sör, a rizs, a halak, 
valamint a zöldségek is hozzájárulnak a fogyasztók 
arzén terheléséhez [12]. Belégzéssel, valamint bőrön 
keresztül történő felszívódással is szervezetünkbe 
juthat, ennek mértéke azonban elhanyagolható [13].

Az arzén bizonyítottan rákkeltő, máj-, tüdő-, hólyag- 
és bőrdaganatot idéz elő [1]. A mérgezés tünetei 
azonban az arzén szervezetbe jutott mennyiségétől 
függően különbözőek lehetnek. Akut mérgezés ese-
tén a tünetek gyomorrontásra emlékeztetőek: gyo-
morfájdalom, hányás, hidegrázás, gyengeségérzet, 
hasmenés. A krónikus arzénmérgezés első tünetei a 
bőrön jelentkeznek, először világos, majd sötét foltok 
jelennek meg, elsősorban a végtagok bőrfelületén. 
Az így kialakuló tünetegyüttest az alsó végtagokon 
jelentkező fekélyes fekete sebek miatt „fekete láb” 
betegégnek is nevezik. A krónikus mérgezés tünetei 
főként olyan területeken jelentkeznek, ahol a lakos-
ság magas arzéntartalmú vizet kénytelen fogyaszta-
ni. Az arzén leginkább a szaruképletekben (haj, bőr, 
köröm) akkumulálódik [10].

A szervezet napi arzénbevitele nagyban függ az el-
fogyasztott élelmiszertől. A világ több részéről je-
lentettek már arzénnal szennyezett élelmiszert, ilyen 
élelmiszerek közé tartozott többek közt a szójaszósz 
(Japán), tejpor (Japán), valamint italok közül a bor 
(Anglia, Németország) is [2]. Az emberi test arzén-tar-
talma, habár a korral együtt nő, nem haladja meg a 
3-4 mg-ot. A szervezetbe kerülő arzén egy része a 
vizelettel kiürül. A vizelet arzén tartalma 5 és 40 µg/nap 
között normálisnak tekinthető, azonban akut, illetve 
szubakut mérgezés esetén, ez az érték meghalad-
hatja a 100 µg/nap-ot [14]. Az emberi szervezetben 
elsősorban az anionos, illetve oldható formában je-
lenlévő arzén specieszek képesek felszívódni [2].

Az arzén a természetben jelen van többek közt a ta-
lajban, illetve a talajvízben is, ahol az arzén regionális 
jellegű feldúsulása természetes, illetve antropogén 
eredetű lehet [15]. Természetes eredetű arzén szeny-
nyezés elsősorban a talaj anyakőzetében lejátszódó 
mállás folyamán alakulhat ki, valamint ilyen jellegű 
szennyezéssel meleg-, illetve termálvízforrások mel-
lett találkozhatunk. A geológiai eseményeken túl az 
arzéntartalmú gyomirtó-, és rovarölő szerek haszná-
lata, valamint a különböző bányászati tevékenységek 
és az arzéntartalmú talajvíz mezőgazdasági haszno-
sítása is növelte/növeli a talaj arzénszennyezettsé-
gének mértékét [16], [17]. Az arzén mind a talajban 
[18], [19], mind a talajvízben elsődlegesen szervetlen 
formában [2] mint arzenit [As(III)] és arzenát [As(V)] 
van jelen, amely formák toxikusabbak, mint a szer-
vesek [20]. A talaj arzénszennyezettsége bizonyos 
területeken elérheti a 2553 mg/kg-ot, ilyen magas 
értékek azonban főként emberi tevékenység hatásá-
ra alakulnak ki [21]. A talaj, valamint a talajvíz arzén 
szennyezettsége globális probléma [2], [22], amely 
hazánkban elsősorban az Alföld területén van jelen, 
itt a legnagyobb gondot a felszín alatti vízkészlet 
geológiai eredetű arzén-tartalma jelenti [23], [24]. A 
termőtalaj, valamint a talajvíz arzénszennyezettsé-
gének problémája jelen van többek közt Kína, India, 
Thaiföld, az Amerikai Egyesült Államok, valamint 
Banglades egyes területein is [2]. 

Az arzénnal szennyezett vízzel történő öntözés, va-
lamint az ilyen jellegű szennyezést tartalmazó talajon 
történő növénytermesztés által az arzén bekerülhet 
a táplálékláncba. 1988 és 2011 között – a WHO által 
közölt adatok értelmében – az ideiglenesen megálla-
pított tolerálható heti beviteli érték (PTWI) szervetlen 
arzén esetén 0,015 mg/ttkg/hét volt. Mivel a szervet-
len arzénvegyületek már ennél kisebb mennyiségben 
is megnövelik a daganatos megbetegedések kialaku-
lásának kockázatát, ezért a FAO és a WHO által felál-
lított szakértői bizottság 2011-ben kiadott értékelésé-
ben a korábban megállapított határértéket már nem 
tartotta megfelelőnek, hiszen a rákkeltő anyagokra 

nézve az esetek többségében a rákbetegség kiala-
kulási mechanizmusából következően még biztonsá-
gosnak nevezhető beviteli érték sem adható meg. Az 
egészségügyi kockázat megítélésére ilyen anyagok 
esetén az úgynevezett benchmark dózis (BMDL – 
benchmark dose level) megközelítést használják. A 
WHO 2011-ben kiadott értékelésben BMDL0,5 értéket 
adott meg a szervetlen kötésben található arzénra 
a különböző daganatos megbetegedéseket illető-
en [25]. A BMDL0,5 érték a rákkeltő hatás vizsgálata 
során a kísérleti állatok 0,5%-ban daganatos meg-
betegedést kiváltó, legkisebb rákkeltő dózis 95%-os 
valószínűséggel megadott értékének alsó szintje. 

Kutatómunkánk célja arzénnal szennyezett területen 
termesztett zöldborsó élelmiszer-, valamint takar-
mánybiztonsági megítélésének vizsgálata volt, hi-
szen a hazai zöldségtermesztő területek több, mint 
70%-a az Alföld térségében található, a hazánkban 
termesztett zöldségek közül pedig a borsó a legna-
gyobb területen jelenlévő növény. Annak érdekében, 
hogy az arzénnal egyre nagyobb mértékben szeny-
nyezett területen termesztett zöldborsó fogyasztá-
sából, valamint takarmányipari felhasználásából ere-
dő egészségügyi kockázat mértékét megállapítsuk,  
tenyészedényes kísérletet állítottunk be.

3. Anyag és módszer 

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertu-
dományi és Környezetgazdálkodási Kar Agrokémiai 
és Talajtani Intézet tenyészházában tenyészedényes 
kísérletet állítottunk be zöldborsó (Pisum sativum L.) 
tesztnövénnyel. A kísérlet során használt Avola bor-
só – konzerv- és hűtőipari felhasználásra való alkal-
masságának köszönhetően – az egyik legkedveltebb 
korai érésű, velő típusú borsófajta.

3.1. A kísérlet során alkalmazott talaj ismertetése

A borsó számára legmegfelelőbb a löszön kialakult 
meszes vagy mészlepedékes csernozjom talajtípus.
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3.5. Elemanalitikai vizsgálatok

A minták arzéntartalmának meghatározásához Ther-
mo Scientific X-Series 2 Quadrupole típusú induk-
tív csatolású plazma tömegspektrométert (ICP-MS) 
alkalmaztunk. A készülék mérési paramétereit az  
1. táblázat tartalmazza.

A kis koncentrációk analízise során fellépő zavaró ha-
tások kiküszöbölésére ütközési cellás (CCT - collisi-
on cell technology) mérési módszert és 7% hidrogént 
tartalmazó hélium CCT gázt használtunk. A vizsgála-
tok során belső standard alkalmazására is szükség 
volt, a nem spektrális zavaró hatások kiküszöbölésé-
nek érdekében. A belső standard olyan elemet vagy 
elemeket jelent, amelyeknek a mintában való előfor-
dulási valószínűsége csekély. Az általunk belső stan-
dardként alkalmazott elem a Rh volt (40 µg/L).

3.6. Statisztikai módszer

Az eredmények statisztikai kiértékelésére SPSS 22.0 
statisztikai programot alkalmaztunk. A paraméterek 
és az egyes tényezők közötti összefüggés statiszti-
kai vizsgálatához egytényezős variancia analízist és 
Tukey-tesztet használtunk. 5%-os P-érték alatt te-
kintettük az eltéréseket szignifikánsnak. Az azonos 
szinten, de eltérő formában történő arzén kezelés 
hatásának összehasonlítására kétmintás T-próbát 
végeztünk.

4. Eredmények és értékelésük

4.1. Arzenit- és arzenát-kezelés hatása zöldborsó 
termésének arzén-tartalmára

A növekvő koncentrációjú arzenit-, illetve arzenát-ke-
zelések hatására a borsószemek arzéntartalmában 
bekövetkező változásokat a 2. táblázat szemlélteti.

A borsószemek arzén-tartalmának meghatározásá-
ra irányuló analitikai vizsgálatok eredménye alapján 
megállapítható, hogy a termőtalaj növekvő arzén-tar-
talmának hatására folyamatosan nőtt a zöldborsó 
termésének arzénkoncentrációja. Az As(V)-kezelés 
esetén már a legkisebb dózis is szignifikánsan nö-
velte a borsószem arzéntartalmát, az As(III)-kezelést 
illetően azonban csak a 90 mg/kg-os kezelés hatásá-
ra következett be szignifikáns növekedés. Az As(V)- 
kezeléseknél megállapítható továbbá, hogy a 10 és  
30 mg/kg-os kezelés esetén a borsószem arzénkon-
centrációjának tekintetében szignifikáns eltérés nem 
volt megfigyelhető. Az azonos szinten, de eltérő for-
mában történő kezelések hatása közt statisztikailag 
kimutatható különbség nem volt tapasztalható.

A legnagyobb mértékű növekedést természetesen a 
270 mg/kg-os kezelés okozta. Amennyiben az arzént 
arzenit [As(III)] formájában adtuk a talajhoz a szem-
termés arzéntartalma 15,5-szer volt nagyobb, mint a 
kontroll növény esetén mért érték. Amikor arzenátot 
alkalmaztunk [As(V)], a kontrollhoz képest 11-szeres 
értéket kaptunk. 

4.2. Arzénnal szennyezett területen termesztett 
zöldborsó fogyasztásának élelmiszer-biztonsági 
megítélése

A tenyészedényes kísérletből származó borsószemek 
elemanalízisét követően vizsgáltuk, hogy az arzénnal 
egyre nagyobb mértékben szennyezett termőtalajon 
történő borsótermesztés milyen mértékű élelmiszer-
biztonsági kockázatot hordoz magában. Mivel arzén 
esetén a tolerálható heti beviteli érték tekintetében a 
WHO álláspontja alapján 2011-ben változás történt, 
így vizsgáltuk, hogy az arzénnal különböző mérték-
ben szennyezett területről származó borsó fogyasz-
tásának milyen mértékű élelmiszerbiztonsági kocká-
zatot tulajdonítottak 2011 előtt, valamint 2011után.  

A kísérlet során a Debreceni Egyetem Mezőgazda-
ság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodá-
si Kar Hajdúsági löszháton elterülő Látóképi Kísér-
leti Telepéről származó mészlepedékes csernozjom 
talajt használtuk fel, amelynek jellemzői megegyez-
nek a Kovács és munkatársai [26] kísérletében fel-
használt talajéval. A kísérlet során alkalmazott talaj 
NPK-ellátottságát, a borsó fajlagos tápanyagigényét, 
valamint a tervezett termésátlagot figyelembe véve 
NPK-műtrágyázást alkalmaztunk, amely során a nit-
rogént NH4NO3, a foszfort KH2PO4, a káliumot pedig 
KH2PO4, illetve K2SO4 formájában juttattuk a talajba.

3.2. A kísérlet során alkalmazott arzén-kezelések

Kísérletünk során az arzént nátrium-arzenit [As(III)] 
(NaAsO2), valamint kálium-arzenát [As(V)] (KH2AsO4) 
formájában ioncserélt vízben feloldva alkalmaztuk, 
hiszen az arzén a talajban elsősorban ebben a két 
szervetlen formában fordul elő. Munkánk során úgy 
az arzenit, mint az arzenát esetében 0, 3, 10, 30, 90 
és 270 mg/kg-os kezeléseket alkalmaztunk, amelyek 
során a szükséges koncentrációkat arzénra nézve, 
illetve a talajra vonatkoztatva számoltuk ki. Minden 
kezelés esetén három ismétlést állítottunk be.

3.3.Tenyészedényes kísérlet bemutatása

A kísérlet során az egyes tenyészedényekbe 11-11 kg 
légszáraz, 1x1 cm lyukátmérőjű szitán átszitált talajt 
mértünk be, amelyhez a műtrágyát, valamint az arze-
nitet, illetve arzenátot oldatok formájában (edényen-
ként 100-100 cm3) adagoltuk. A kísérletben a kontrol-
kezelések mellett, mind arzenát, mind arzenit esetén 
5-5 kezelési szintet állítottunk be 3 ismétlésben, amely 
összesen 33 db tenyészedényt eredményezett.

A talaj bekeverése (2016.04.05.) során kiemelt fi-
gyelmet fordítottunk a homogenitásra. A talajfelszín 
fellazítását, valamint 200 cm3 desztillált vízzel történt 
öntözését követően edényenként 25-25 db borsó-
szemet vetettünk el, megközelítőleg 3-4 cm mély-

ségben. A tápközeg felszínének tömörítése után az 
edényeket a tenyészházi kocsikon véletlen-blokk el-
rendezésben helyeztük el, eső esetén, illetve éjsza-
ka tető alatt tartottuk. A vetőmag kelését követően a 
növények számát edényenként 16 db-ra ritkítottuk, 
majd a talaj nedvesség-tartalmát a maximális szán-
tóföldi vízkapacitás 60%-ára állítottuk be. A vízpá-
rolgás (evaporáció), valamint a növény szabályozott 
vízleadásának (transzspiráció) következtében fellépő 
vízveszteséget tömeg-kiegészítés alapján naponta 
pótoltuk. A kísérlet felszámolására a borsó fejlődé-
sének negyedik fenofázisában (teljes érés) került sor, 
amely során elemanalitikai vizsgálatra minden egyes 
edényből 4-4 db növényt különítettünk el. A növénye-
ket szár, levél, borsóhüvely és borsószem részekre 
választottuk szét, majd szárítószekrényben 65ºC-on 
tömegállandóságig szárítottuk.

3.4. Növényi minták vizsgálata

Az elemanalitikai vizsgálatokat a Debreceni Egyetem, 
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezet-
gazdálkodási Kar, Élelmiszertudományi Intézetében 
végeztük el.

A tömegállandóságig szárított növényi mintákat ho-
mogenizáltuk, majd a megfelelően előkészített min-
tákból megközelítő pontossággal 0,1 g-ot mértünk be 
hőálló kémcsövekbe. A mintákhoz 1 cm3 salétrom-
savat (65 m/m%, Scharlau Chemie, Spanyolország) 
adtunk, majd egy éjszakán át állni hagytuk. Másnap a 
kémcsöveket LABOR MIM OE-718/A típusú elektro-
mos blokkroncsoló készülék fűtőegységébe helyez-
tük, melynek segítségével az előroncsolást 30°C-on 
60 percen keresztül végeztük. A mintaoldatokhoz 
ezt követően 0,3 cm3 30%-os hidrogén-peroxidot 
(Darmstadt, Merck, Németország) adagoltunk. A sa-
vas-peroxidos főroncsolás pedig 120°C-on 90 percig 
zajlott. Az elroncsolt mintákat szobahőmérsékletre 
hűtöttük, majd 18,2 MΩ /cm ellenállású ioncserélt 
vízzel 10 cm3-re egészítettük ki [27]. A minták feltá-
rásával párhuzamosan vakpróbákat is készítettünk.
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1. táblázat. Az ICP-MS készülék mérési paraméterei 
Table 1 Measurement parameters of the ICP-MS instrument

RF teljesítmény / RF power 1.4 kW / 1.4 kW

Hűtőgáz áramlási sebesség / Cooling gas flow rate 13.5 dm3/perc / 13.5 dm3/min

Segédgáz áramlási sebesség / Auxiliary gas flow rate 0.9 dm3/perc / 0.9 dm3/min

Porlasztógáz áramlási sebesség / Nebulizer gas flow rate 0.91 dm3/perc / 0.91 dm3/min

Minta áramlási sebesség / Sample flow rate 0.47 dm3/perc / 0.47 dm3/min

Pole Bias / Pole Bias -18.0 V / -18.0 V

Hexapole Bias / Hexapole Bias -7.8 V / -7.8 V

He CCT gázkeverék / He CCT gas mixture 6 cm3/perc / 6 cm3/min

Ismétlés szám (main run) / Main run 3 db / 3

Mérési idő (dwell time) / Dwell time 100 ms / 100 ms

Kiolvasások száma (sweep) / Sweep 9 db / 9

2. táblázat. Növekvő koncentrációjú arzenit- és arzenát-kezelés hatása zöldborsó szemtermésének arzéntartalmára 
Table 2 Effect of arsenite and arsenate treatments of increasing concentrations on the arsenic content of green pea seeds

Arzén-kezelés (mg/kg) 
Arsenic treatment  

(mg/kg)

Borsószem arzén-tartalma eltérő formájú arzén kezelések esetén friss  
tömegre vonatkoztatva (mg/kg ) 

Arsenic content of pea seeds in the case of treatments using different  
forms of arsenic on an as-is basis (mg/kg )

As(III) As(V)

0 0.0284±0.0041a 0.0284±0.0041a

3 0.0727±0.0091a 0.0740±0.003b

10 0.0891±0.0022a 0.112±0.016c

30 0.0921±0.0031a 0.115±0.015c

90 0.220±0.051b 0.237±0.020d

270 0.439±0.051c 0.304±0.011e

Az azonos oszlopban azonos felső indexszel jelölt kezelések között nincs szignifikáns különbség (P≤ 0,05).

There is no significant difference within the same column between treatments designated by the same index (P≤ 0.05).
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A kockázat nagyságának megállapításához egyrészt 
a 2010-es (0,9 kg/fő/év), másrészt a KSH adatbázis-
ban megtalálható legfrissebb, azaz a 2014-es évre 
vonatkozó (0,8 kg/fő/év) egy főre eső zöldborsó fo-
gyasztási adatokat vettük alapul. A 2010-ben az ar-
zént illetően a tolerálható heti beviteli érték a WHO 
által közölt adatok alapján 0,015 mg/ttkg/hét volt. 
Így ebben az esetben lehetőségünk volt arra, hogy a 
kockázat mértékét a tolerálható bevitel és a becsült 
étrendi bevitel hányadosa alapján állapítsuk meg  
(3. táblázat). A kockázatbecslést 70 kg-os emberre 
nézve végeztük el. 

A táblázatban közölt adatokat az alábbi összefüggé-
sek alapján határoztuk meg:

Kockázat = a/b = a/(c*d), ahol

a = a WHO által javasolt napi tolerálható érték a 
heti adatból számolva (mg/ttkg/nap)

b = a becsült napi étrendi As-bevitel egy testtö-
meg-kilogrammra számolva 70 kg átlagos testtö-
megből számolva (mg/ttkg/nap)

c = a napi becsült zöldborsó-fogyasztás 0,9 kg 
fő/év adatból számolva (kg)

d = a borsó As-tartalma (mg/kg)

Amennyiben a tolerálható bevitel és a becsült étrendi 
bevitel hányadosa meghaladja a 10-et [31], az adott 
élelmiszer fogyasztását nem tekinthetjük kockázatos-
nak. Mivel a 2010-es évet illetően a kockázatbecslés 
során kapott valamennyi érték nagyobb volt, mint 10, 
így még a legnagyobb koncentrációjú arzénkezelés-
ben (270 mg/kg) részesített talajon termesztett borsó 
esetén is elhanyagolható mértékű annak a kockáza-
ta, hogy fogyasztása bármilyen egészségkárosodást 
okozna. 
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A 2014-es évre vonatkozóan az élelmiszerbiztonsá-
gi kockázat mértékét már nem a tolerálható bevitel 
és a becsült étrendi bevitel hányadosa alapján hatá-
roztuk meg, hiszen 2014-ben az arzén tekintetében 
már nem volt tolerálható beviteli érték. A WHO 2011-
ben kiadott értékelésében BMDL0,5 értéket adott 
meg a szervetlen kémiai kötésben található arzénra 
a különböző daganatos megbetegedéseket illetően a 
következőekben ismertetettek szerint: a tüdőt érin-
tő rosszindulatú daganatos megbetegedés esetén  
3 μg/ttkg/nap, hólyagdaganat esetén 5,2 μg/ttkg/nap, 
a bőrrákot illetően pedig 5,4 μg/ttkg/nap a BMDL0,5 
érték [25]. A növekvő koncentrációjú arzenit-, illet-
ve arzenátkezelésben részesített talajon termesztett 
zöldborsó fogyasztásának élelmiszerbiztonsági hatá-
sát annak alapján becsültük, hogy fogyasztása milyen 
mértékben járul hozzá bizonyos daganatos megbete-
gedések esetén megállapított BMDL0,5 értékhez. 

A zöldborsó fogyasztása révén felvett arzén meny-
nyiségének százalékos hozzájárulását (BMDL0,5) az 
egyes daganatos betegségek kialakulásához, az 
alábbi összefüggések szerint számoltuk:

Hozzájárulási% = b/BMDL0,5(i) 

b = a becsült napi étrendi As-bevitel egy testtömeg- 
kilogrammra számolva 70 kg átlagos testtömeg-
ből számolva (mg/ttkg/nap) a 3. táblázat értékeinél 
említett módon;

BMDL0,5(i) = adott betegség esetén megállapí-
tott értékek (µg/ttkg/nap), az egyes betegségekre 
megadva:

BMDL0,5(tüdő) = 3,0 µg/ttkg/nap

BMDL0,5(hólyag) = 5,2 µg/ttkg/nap

BMDL0,5(bőr) = 5,4 µg/ttkg/nap

A kapott eredményeket a 4. táblázat szemlélteti.

A hólyagrák, valamint a bőrrák esetén leirt BMDL0,5 

értékhez a kontroll talajon nevelt zöldborsó szemter-
mésének fogyasztása 0,02%-kal járul hozzá, tüdőrák 
esetén ez az érték 0,03%. Mivel a növekvő koncent-
rációjú arzenit-, illetve arzenát-kezelések hatására 
folyamatosan nőtt a borsószem arzénkoncentrációja, 
így az egyre nagyobb arzenit-, illetve arzenátterhe-
lésnek kitett talajon termesztett zöldborsó fogyasz-
tása egyre nagyobb mértékben járul hozzá a bőr, a 
hólyag, valamint a tüdő rosszindulatú daganatos 
megbetegedésének kialakulásához. Fontos azonban 
megjegyezni, hogy a legmagasabb arzén-tartalmat a 
szemtermésben a 270 mg/kg-os As(III)-kezelés ese-
tén mértük, az ilyen szennyezettségű talajról szár-
mazó borsószem fogyasztásának hozzájárulása a 
daganatos megbetegedések esetén meghatározott 
BMDL0,5  értékhez az alábbiak szerint alakul: tüdőrák 
esetén 0,46%, hólyagrák esetén 0,26%, valamint 
bőrrák esetén 0,25%. Összességében annak való-
színűsége, hogy a szennyezett területről származó 
zöldborsó elfogyasztása egy adott populáció 0,5%-
nál daganat kialakulását idézné elő, rendkívül kicsi.

4.3. Arzénnal szennyezett területen termesztett 
zöldborsó takarmányként való felhasználása

A borsó betakarítása után visszamaradó, az élelmi-
szeripar szempontjából értéktelen növényi részek, 
mint a szár és a levél, valamint az élelmiszeripari 
feldolgozás során visszamaradó hüvely kiváló ta-
karmány. Ebből adódóan a talaj arzén-terhelésének 
tükrében e növényi részek arzén-tartalmában bekö-
vetkező változások vizsgálata is kiemelkedő jelen-
tőségű. A haszonállatok arzénnal szennyezett takar-
mánnyal történő etetése egyrészt veszélyeztetheti 
az állatok egészségét, hiszen az arzén bizonyítottan 
toxikus nemcsak az emberek, de az állatok számá-
ra is, másrészről bár annak a valószínűsége, hogy az 
arzén a takarmányból bekerülne az állati termékekbe, 
kicsi, azonban nem kizárható. Így az állatok arzénnal 
szennyezett területről származó zöldborsó különböző 
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3. táblázat. A tolerálható bevitel és a becsült étrendi bevitel hányadosa a növekvő koncentrációjú  
arzénkezelések függvényében 

Table 3 Ratio of the tolerable intake and the estimated dietary intake as a function of increasing  
arsenic treatment concentrations

Arzén-kezelés 
(mg/kg) 

Arsenic treatment  
(mg/kg)

Kockázat (tolerálható bevitel/becsült étrendi bevitel) 
Risk (tolerable intake/estimated dietary intake)

As(III) As(V)

0 2140 2140

3 856 823

10 690 549

30 669 535

90 278 258

270 143 200

4. táblázat. Arzénnal szennyezett zöldborsó fogyasztásának (0,8 kg/fő/év) hozzájárulása százalékos formában a különböző 
daganatos betegségek esetén megállapított BMDL 0,5 értékhez 

Table 4 Percentage contribution of the consumption of arsenic-contaminated green peas (0.8 kg/person/year)  
to the BMDL0.5 values determined for various cancers

Arzén-kezelés (mg/kg) 
Arsenic treatment  

(mg/kg)

Arzénnal szennyezett zöldborsó fogyasztásának 
(0.8 kg/fő/év) hozzájárulása százalékos formában a különböző daganatos betegsé-

gek esetén megállapított BMDL0.5 értékhez 
Percentage contribution of the consumption of arsenic-contaminated green peas 

(0.8 kg/person/year) to the BMDL0.5 values determined for various cancers

Tüdőrák 
Lung cancer     

Hólyagrák 
Bladder cancer

Bőrrák 
Skin cancer

As(III) As(V) As(III) As(V) As(III) As(V)

0 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02

3 0.08 0.08 0.04 0.04 0.04 0.04

10 0.09 0.12 0.05 0.07 0.05 0.06

30 0.10 0.12 0.06 0.07 0.05 0.07

90 0.23 0.25 0.13 0.14 0.13 0.14

270 0.46 0.32 0.26 0.18 0.25 0.18

A kép illusztráció / Picture is for illustration only 
Fotó/Photo: Shutterstock
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részeivel történő takarmányozása közvetve kocká-
zatot jelenthet akár az emberi egészségre nézve is. 
A takarmányok nemkívánatos szennyezőire vonat-
kozóan a Magyar Takarmánykódex kötelező előírá-
sairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendeletben [30] 
foglaltak vannak érvényben, melynek értelmében a 
zöldborsó takarmányozásra szánt részeinek arzén-
tartalma nem haladhatja meg a 2 mg/kg-ot 12%-os 
nedvesség-tartalom mellett. Annak érdekében, hogy 
megállapítsuk az arzénnal szennyezett termőterüle-
ten termesztett, élelmiszeripari felhasználásra szánt 
zöldborsó visszamaradó, takarmányként hasznosít-
ható részeinek arzéntartalmát, a borsó szárát, levelét, 
valamint a borsóhüvelyt elemanalitikai vizsgálatnak 
vetettük alá. A vizsgálat során kapott eredményeket 
az 5. táblázat foglalja össze.

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a talaj 
növekvő arzénkoncentrációjának hatására a zöld-
borsó szárának és levelének arzéntartalma monoton 
nőtt. A borsóhüvely esetén az átlagok tekintetében 
folytonosan növekvő tendencia csak az As(V)-keze-
léseknél volt megfigyelhető.

A mérési eredmények alapján a hüvely arzén-kon-
centrációja a 90 mg/kg-ot meg nem haladó As(III)- 
kezelések esetén alacsonyabb volt, mint a takarmá-
nyok arzén-tartalmára vonatkozó előírásban rögzített 
2 mg/kg-os határérték. A legnagyobb kezelés (270 
mg/kg) hatására azonban jelentős növekedés kö-
vetkezett be. A 270 mg/kg-os kezelésnél tapasztalt 
érték a 90 mg/kg-os kezelés esetén mért arzénkon-
centrációnál 6,14-szer, a rendeletben rögzített határ-
értéknél pedig 2,36-szor nagyobb volt. Az As(V)-ke-
zelések tekintetében a 90 mg/kg-nál alacsonyabb 
dózisú kezelések esetén a borsóhüvely arzén-tartal-
ma határérték alatti volt. A 90 mg/kg-os kezelésnél 
mért arzén-tartalom (1,93±0,13 mg/kg) azonban már 

erőteljesen megközelítette a 2 mg/kg-os határérté-
ket. A legnagyobb As(V)-dózis (270 mg/kg) hatására 
a hüvely arzéntartalma nagymértékben megnőtt. A 
270 mg/kg-os kezelés esetén tapasztalt arzén-tarta-
lom az előírt határértéknél 8-szor, az annál alacso-
nyabb kezelés esetén (90 mg/kg) mért értéknél pedig 
több mint 8,29-szer volt nagyobb.

A tenyészedényben nevelt zöldborsó szárának elema-
nalízise során mért értékeket figyelembe véve megál-
lapítható, hogy mind az As(III)-, mind az As(V)-dózisok 
tekintetében a kontroll növény kivételével valamennyi 
kezelés esetén a szár arzéntartalma meghaladta a  
2 mg/kg-ot. A talaj növekvő koncentrációjú As(III),  
illetve As(V)-terhelésének hatására drasztikusan nőtt 
a szár arzénkoncentrációja. A legmagasabb arzén- 
dózis (270 mg/kg) hatására a szár As(III)-kezelés ese-
tén 25,5-ször, As(V)-kezelés esetén pedig a megenge-
dettnél 90-szer több arzént tartalmazott.  

A növekvő koncentrációjú As(V) és As(III)-kezelések 
hatására a levél As-tartalmában oly mértékű növeke-
dés következett be, hogy a 3 mg/kg-ot meghaladó 
kezelések esetén a levél As-tartalma nagyobb volt, 
mint 2 mg/kg.

A zöldborsó takarmányozásra hasznosítható részei-
nek arzéntartalma alapján a következő sorrend állít-
ható fel: szár > levél > hüvely. Az arzéntartalom meg-
határozására irányuló vizsgálatok eredménye alapján 
megállapítható továbbá, hogy az átlagok tekinteté-
ben a levél, illetve szár esetén az As(V)-kezelések 
hatására nagyobb mennyiségű arzén akkumulálódott 
az említett növényi szervekben, mint As(III)-kezelé-
sek esetén. A borsóhüvely tekintetében azonban ez 
a tendencia csak a 90 és 270 mg/kg-os kezelések 
esetén volt megfigyelhető. Az alacsonyabb koncent-
rációjú kezelések (0, 3, 10 mg/kg) esetén az ellenke-
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zőjét tapasztaltuk, a 30 mg/kg-os kezelés kivételével, 
ahol az eltérő formájú arzén kezelések hatása között 
az átlagok tekintetében nem volt megfigyelhető kü-
lönbség. 

Amennyiben a borsó levelének és szárának arzén-tar-
talma nem haladja meg Magyar Takarmánykódexben 
[30]  előírt határértéket, úgy ezen részek takarmány-
ként is hasznosíthatóak lehetnek.

Az arzénnal szennyezett borsó takarmányként való 
felhasználásából eredő élelmiszerbiztonsági kocká-
zat nagyságát azonban a takarmány arzén-tartalma 
alapján nem lehet meghatározni, ehhez etetési kísér-
letek kivitelezése szükséges.

5. Következtetések

A termőtalaj növekvő koncentrációjú arzén-terhe-
lésének hatására a zöldborsó valamennyi növényi 
szervének arzén-tartalmában növekedés következett 
be. Az arzénnal szennyezett zöldborsó fogyasztásá-
nak hozzájárulása százalékos formában a különböző 
daganatos betegségek esetén a WHO által megál-
lapított BMDL0,5 értékhez valamennyi esetben nem 
haladja meg a 0,46%-ot, vagyis a tüdő-, a hólyag-, 
illetve a bőrrák kialakulásának kockázata elhanya-
golható mértékű. A növekvő koncentrációjú arze-
nit-, valamint arzenátkezelésben részesített talajon 
termesztett zöldborsó takarmányként hasznosítható 
részeinek (szár, levél, hüvely) arzén-tartalma alapján 
megállapítható, hogy a takarmányok nemkívánatos 
szennyezőire vonatkozó, a Magyar Takarmánykó-
dex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM 
rendeletben [30] rögzített 2  mg/kg-os határértéket 
a borsóhüvely As-tartalma mind a 270 mg/kg-os  
As(III)-, mind As(V)-kezelés esetén túllépte, továbbá 
a borsóhüvely As-koncentrációja az említett határ-
értéket a 90 mg/kg-os As(V)-kezelés esetén erőtel-
jesen megközelítette. A szár esetén a kontrollnövé-
nyek kivételével valamennyi dózis, míg levél esetén a  
3 mg/kg-ot meghaladó kezelések esetén mértünk 
határérték feletti As-tartalmat.

A kísérletek alapján várható, hogy a környezetszeny-
nyezésből származó arzén növényi eredetű alapanya-
gok felhasználása esetén elhanyagolható mértékben 
fogja szennyezni az élelmiszerlánc elemeit.

A növényekbe felszívódó arzén kémiai formáit speci-
ációs analízissel nem volt alkalmunk meghatározni, 
de feltételezzük, hogy az arzén jelentős része szerves 
kötésbe került. Ez azért biztató, mert köztudomású, 
hogy az arzén szerves vegyületei sokkal kevésbé 
toxikusak, mint a szervetlenek [28].
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5. táblázat. Növekvő koncentrációjú arzenit-, illetve arzenátkezelés hatása a zöldborsó különböző részeinek  
(szár, levél, hüvely) arzén-tartalmára 

Table 5 Effect of increasing concentration arsenite and arsenate treatments on the arsenic content  
of the different parts (stalk, leaves, pods) of green peas

Arzén-kezelés  
(mg/kg) 

Arsenic treat-
ment (mg/kg)

A különböző növényi részek arzén-tartalma (mg/kg) 12%-os nedvesség-tartalom esetén 
Arsenic content (mg/kg) of the different plant parts at a moisture content of 12%

Szár / Stalk Levél / Leaves Hüvely / Pods

As(III) As(V) As(III) As(V) As(III) As(V)

0 0.661±0.04a 0.661±0.04a 0.443±0.043a 0.443±0.043a 0.243±0.014a 0.242±0.014a

3 2.14±0.03ab 2.45±0.23a 1.31±0.11a 1.43±0.40a 0.739±0.119a 0.525±0.020a

10 4.81±0.54b 6.13±0.04ab** 2.49±0.27a 2.89±0.09a 0.706±0.046a 0.673±0.033a

30 5.56±0.06b 7.91±0.16ab*** 5.29±0.12a 5.67±0.17a* 0.695±0.110a 0.695±0.001a

90 19.2±7.8b 29.8±0.8b 16.4±2.3c 20.1±0.3b 0.770±0.031a 1.93±0.13b*

270 51±3c 180±9c* 27±2d 114±13c*** 4.73±1.11b 16±0.7c*

 
Az azonos oszlopban azonos betűvel jelölt kezelések között nincs szignifikáns különbség (P≤ 0,05). 
Szignifikáns különbség azonos szinten, de eltérő formában történő arzén kezelés esetén:* p<0,05; **p< 0,01; 
***p<0,001. 
There is no significant difference within the same column between treatments designated by the same letter (P≤ 0.05).
Significant difference in the case of arsenic treatments at the same level, but using different forms of arsenic:* p<0.05; 
**p< 0.01; ***p<0.001.
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2. Introduction and literature review

Arsenic is one of the elements known since ancient 
times [1], it was discovered by Albertus Magnus 
[2]. The opinion about arsenic has been ambiguous 
throughout history. Its toxicity has been known for 
thousands of years, but various arsenic compounds 
have been used for medicinal purposes. Arsenic was 
already used by Hippocrates to treat ulcer patients 
[3], however, its regular use for medicinal purposes 
was started by a doctor of Swiss origin, Paracelsus. 
Later on, it was used as a medicine by several other 
doctors [4]. A solution containing small amounts of 
arsenic was used by Thomas Fowler to treat malaria, 
and this solution was later also commonly used in the 
case of psoriasis, anemia, rheumatism, tuberculosis 
and syphilis [5]. There was a time, when arsenic was 
regularly taken to preserve health, and it was also 
used in traditional Chinese medicine [6]. However, in 
the old days, arsenic was not only used for medicinal 
purposes. Various arsenic compounds were used in 
industry for wood preservation, among other things. 
Due to its toxicity, it was also used as a herbicide and 
insecticide [7].

Arsenic poisoning has proved to be an effective 
means of eliminating unwanted persons. According 
to contemporary descriptions, the deaths of sever-
al monarchs could be related to arsenic, resulting in 
the expression “King of poisons, poison of kings” [8]. 
In Hungary, the most infamous arsenic killings were 
carried out between 1911 and 1929, later known as 
the “Tiszazug murders”. After it had been discovered 
by the midwife of Nagyrév that an arsenic-containing 
solution, suitable for killing living creatures, could be 
obtained by soaking flypaper in water, the method 
was used by several women to kill their relatives [9], 
because arsenic is a colorless, odorless and highly 
toxic substance. Until the introduction of the Marsh 
test, it was an undetectable element [10]. Arsenic 
was mixed into the food or drink of the victims, thus 
causing their deaths [9]. Today, arsenic can still pri-
marily enter the human body with food and drinking 
water [11]. According to the study of the European 
Food Safety Authority (EFSA), in addition to drinking 
water, different cereals, coffee, beer, rice, fish, and 
also vegetables contribute to the arsenic load of con-
sumers [12]. It can also enter our bodies through in-
halation and absorption through the skin, however, 
the extent of these is negligible [13].

Arsenic has been shown to be carcinogenic, it caus-
es liver, pulmonary, bladder and skin cancer [1]. 
Symptoms of arsenic poisoning can differ, depend-
ing on the amount of arsenic ingested. In the case 
of acute poisoning, symptoms are similar to those 
of indigestion: stomach pain, vomiting, chills, weak-
ness, diarrhea. The first symptoms of chronic arsenic 
poisoning occur on the skin, first light and then dark 
spots develop, mainly on the skin of the limbs. The 
resulting syndrome is also called blackfoot disease, 
because of the ulcerous black wounds that develop 

on the lower limbs. Symptoms of chronic poisoning 
mainly occur in areas where the population has to 
consume drinking water with a high arsenic content. 
Arsenic is primarily accumulated in the integumenta-
ry system (hair, skin, nails) [10].

The daily arsenic intake of the body depends largely 
on the food consumed. Foods contaminated with ar-
senic have been reported in many parts of the world, 
such foods including soy sauce (Japan), milk powder 
(Japan), and among drinks, wine (England, Germany) 
[2]. The arsenic content of the human body, although 
it increases with age, does not exceed 3 to 4 mg. 
Some of the arsenic entering the body is excreted in 
the urine. The normal arsenic content of urine is 5 to 
40 µg/day, however, in the case of acute or subacute 
poisoning, the value can exceed 100 µg/day [14]. Pri-
marily anionic and soluble arsenic species present are 
capable of being absorbed by the human body [2].

Arsenic is present in nature in soil and groundwater, 
among other things, where regional enrichment of ar-
senic can be of natural or anthropogenic origin [15]. 
Arsenic contamination of natural origin can primari-
ly develop through disintegration in the parent rock 
of soil, and we can also find this type of contami-
nation near warm and thermal springs. In addition 
to geological events, arsenic contamination of soil 
is increased by the use of arsenic-containing her-
bicides and insecticides, various mining activities, 
as well as the agricultural use of arsenic-containing 
groundwater [16], [17]. Arsenic is primarily present 
both in the soil [18], [19], and in the groundwater in 
inorganic forms [2] as arsenite [As(III)] and arsenate 
[As(V)], which forms are more toxic than organic ones 
[20]. In certain areas, the arsenic contamination of 
the soil can be as high as 2553 mg/kg, however, 
such high values are mainly due to human activity 
[21]. Arsenic contamination of soil and groundwater 
is a global problem [2], [22], which is present in Hun-
gary mainly in the Great Plain area, here the biggest 
concern is the arsenic content of geological origin of 
the groundwater [23], [24]. The problem of arsenic 
contamination of the soil and the groundwater is also 
present in certain areas of China, India, Thailand, the 
United States and Bangladesh [2].

Through irrigation with arsenic-contaminated water 
and plant growing on soil containing such contam-
ination, arsenic can enter the food chain. Between 
1988 and 2011, according to data provided by the 
WHO, the provisional tolerable weekly intake (PWTI) 
for inorganic arsenic was 0.015 mg/kg body weight/
week. Since the risk of developing cancerous dis-
eases is increased by even smaller amounts of in-
organic arsenic compounds, therefore, in the 2011 
assessment of the expert committee of the FAO and 
the WHO, the previously established limit value was 
no longer considered to be appropriate since, due to 
the cancer development mechanism, in most cases, 
no safe intake value can be given for carcinogenic 
substances. In the case of such substances, the so-
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1. Summary

Both natural and anthropogenic arsenic contaminations of soil and groundwater are 
a global problem for all parts of the world, in terms of which, in Hungary, primarily the 
Great Plain region is affected. Through growing plants on arsenic-contaminated soil, 
arsenic can enter the food chain, which can mean a serious food safety risk. In Hun-
gary, more than 70% of the vegetable growing areas are located in the Great Plain area 
affected by natural arsenic contamination. Green peas, the food industrial significance 
of which is due to the many forms of processing, among other things, are the second 
most common vegetable, in terms of the growing area. Based on this, the objective of 
our work was to determine the changes in the arsenic contents of the different plant 
parts (stem, leaf, pea pod, pea seeds) of green peas grown on arsenic-treated soil. 
Based on the results obtained, it was investigated how big a food and feed safety risk 
green peas grown in such areas pose. The effect of soil arsenic contamination on the 
arsenic uptake of green peas was investigated using pot experiments. During the ex-
periments, arsenic was used separately as As(III) and As(V). In our work, arsenic treat-
ments of 0, 3, 10, 30, 90 and 270 mg/kg were applied. Based on the results it can be 
concluded that, compared to the BMDL0,5 value determined by the WHO, in none of the 
cases did the percentage contribution of the consumption of green peas from arsenic-
contaminated areas to different tumor diseases (pulmonary, bladder and skin cancer) 
exceed 0.46%. The 2 mg/kg limit value of FVM decree 44/2003. (IV. 26.) on the compul-
sory regulations of the Hungarian Feed Code regarding undesirable contaminations of 
feeds [30] for arsenic was exceeded by the measured values for both arsenic forms and 
for all doses, with the exception of the control experiment in the case of the stem, and 
the control experiment and the lowest concentration treatment (3 mg/kg) in the case of 
the leaves. As for the pea pods, As contents above 2 mg/kg were found in the case of 
the 270 mg/kg treatments, however, in the case of the As(V) treatment, the As content 
of the pea pods, following a 90 mg/kg dose, was very close to the above mentioned 
limit value.

There has been no limit value designated for foods in the European Union regarding 
arsenic contamination, because currently there is no database describing the toxicities 
of organic and inorganic forms of arsenic in the different food groups [29].
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called benchmark dose level (BMDL) approach is 
used for the assessment of health risk. In its 2011 
assessment, a BMDL0,5 value was given by the WHO 
for inorganically bound arsenic for various cancerous 
diseases [25]. The BMDL0,5 value is the lowest level 
of the smallest carcinogenic dose, given with a 95% 
probability, causing cancerous disease in 0.5% of 
the test animals in carcinogenicity tests.

The objective of our research was to assess the 
food and feed safety of green peas grown in arse-
nic-contaminated areas, since more than 70% of the  
vegetable growing areas in Hungary are located in the 
Great Plain area, and among the vegetables grown 
in Hungary, peas are present in the largest area. In 
order to assess the health risk due to the consump-
tion and use in the feed industry of green peas grown 
in areas increasingly contaminated with arsenic, pot 
experiments were conducted.

3. Materials and methods

In the experimental building of the Institute of Soil 
Science and Agrochemistry of the Faculty of Agricul-
tural and Food Sciences and Environmental Manage-
ment of the University of Debrecen, pot experiments 
were performed, using green peas (Pisum sativum L.) 
as the test plant. The Avola green peas are one of the 
most popular early-ripening, marrow type peas, due 
to their suitability for canned and refrigerated indus-
trial use.

3.1. Description of the soil used in the experiment

The most suitable soil type for green peas is calcare-
ous chernozem soil formed on loess.

During the experiment, calcareous chernozem soil 
from the Látókép Experimental Plant of the Faculty 
of Agricultural and Food Sciences and Environmental 
Management of the University of Debrecen, located 
on the Hajdúság loessland, was used, the character-
istics of which are the same as those of the soil used 
in the experiment of Kovács et al. [26]. Taking into 
consideration the NPK supply of the soil used in the 
experiment, the specific nutrient requirement of the 
peas and the planned average yield, NPK fertilization 
was applied, during which nitrogen was introduced 
into the soil as NH4NO3, phosphorus as KH2PO4, and 
potassium as KH2PO4 or K2SO4.

3.2. Arsenic treatments applied in the experiment

In our experiment, arsenic was applied as sodium ar-
senite [As(III)] (NaAsO2) or potassium arsenate [As(V)] 
(KH2AsO4) dissolved in deionized water, because 
arsenic mainly occurs in soil in these two inorganic 
forms. In the course of our work,  0, 3, 10, 30, 90 and 
270 mg/kg treatments were applied both in the case 
of arsenite and arsenate, during which the necessary 
concentrations were calculated for arsenic on the 
soil. All treatments were performed in triplicate.

3.3. Description of the pot experiment

During the experiment, 11 kg of air-dried soil, sieved 
through a sieve with openings of 1x1 cm, was placed 
in each pot, to which were added the fertilizer and 
the arsenite or arsenate as solutions (100 cm3 each 
per pot). In the experiment, in addition to the control 
treatments, 5 treatment levels in triplicate were set 
up for both arsenite and arsenate, resulting in a total 
of 33 pots.

During the preparation of the soil mixtures (April 05, 
2016), particular attention was paid to homogeneity. 
Following the loosening of the soil surface and irri-
gation using 200 cm3 of distilled water, 25 pea seeds 
per pot were sown at a depth of approximately 3 to 4 
cm. After compressing the surface of the media, pots 
were placed on the carts in a random-block arrange-
ment, and were kept under a roof in the case of rain 
and at night. Following the germination of the seeds, 
the number of plants was reduced to 16 per pot, and 
the moisture content of the soil was adjusted to 60% 
of the maximum water capacity of arable land. Wa-
ter loss due to evaporation and the controlled water 
release (transpiration) of the plants was compensat-
ed daily by weight supplementation. The experiment 
was concluded in the fourth phenophase of pea evo-
lution (complete ripening), during which 4 plants were 
isolated from each pot for elemental analysis. Plants 
were separated into stalk, leaves, pea pod and pea 
seeds, and they were dried in a drying oven at 65 ºC 
to constant weight.

3.4. Analysis of plant samples

Elemental analyses were carried out at the Institute 
of Food Science of the Faculty of Agricultural and 
Food Sciences and Environmental Management of 
the University of Debrecen.

Plant samples dried to constant weight were homog-
enized, and approximately 0.1 g of the adequately 
prepared samples were weighed into heat-resistant 
test tubes. 1 cm3 of nitric acid (65 m/m%, Scharlau 
Chemie, Spain) was added to the samples, and they 
were allowed to stand overnight. The next day, test 
tubes were placed in the heating block of a LABOR 
MIM OE-718/A block digestion apparatus, which was 
used for pre-digestion at 30 °C for 60 minutes. 0.3 
cm3 of 30% hydrogen peroxide (Darmstadt, Merck, 
Germany) was then added to the sample solutions. 
Acid-peroxide main digestion was then carried out at 
120 °C for 90 minutes. Digested samples were cooled 
to room temperature, and then were filled to 10 cm3 us-
ing deionized water with a resistance of 18.2 MΩ /cm 
[27]. In parallel with the digestion of the samples, 
blank samples were also prepared.

3.5. Elemental analyses

To determine the arsenic content of the samples, a 
Thermo Scientific X-Series 2 Quadrupole type induc-

tively coupled plasma mass spectrometer (ICP-MS) 
was used. Measurement parameters of the instru-
ment are shown in Table 1.

To eliminate interferences that occur during the analysis 
of low concentrations, the collision cell technology (CCT) 
measurement method and helium CCT gas contain-
ing 7% of hydrogen were used. During the analyses, 
application of an internal standard was necessary to 
eliminate non-spectral interferences. Internal stan-
dard means an element or elements with a low prob-
ability of occurrence in the sample. The element used 
by us as an internal standard was Rh (40 µg/L).

3.6. Statistical method

For the statistical evaluation of the results, the SPSS 
22.0 statistical program was used. For the statisti-
cal analysis of the relationship between the parame-
ters and the individual factors, single-factor variance 
analysis and Tukey test were used. Differences were 
considered significant if the P value was less than 
5%. To compare the effects treatments at the same 
level but using different forms of arsenic, two-sample 
T-tests were performed.

4. Results and evaluation

4.1. The effect of arsenite and arsenate treat-
ments on the arsenic content of green peas

Changes in the arsenic content of pea seeds due to 
arsenite and arsenate treatments of increasing con-
centrations are shown in Table 2.

Based on the results of the analyses of the arsenic 
content of pea seeds it can be concluded that the 
arsenic concentrations of green pea seeds increased 
steadily with increasing soil arsenic content. In the 
case of As(V) treatment, even the smallest dose in-
creased the arsenic content of the pea seed signifi-
cantly, however, in the case of As(III) treatment, a 
significant increase was only observed due to the 90 
mg/kg treatment. It can also be concluded for As(V) 
treatments that there was no significant difference in 
pea seed arsenic concentrations in the case of the 
10 and 30 mg/kg treatments. There was no statisti-
cally significant difference between treatments at the 
same level using different forms of arsenic.

Of course, the largest increase was caused by the 
270 mg/kg treatment. If arsenic was added to the soil 
as arsenite [As(III)], the arsenic content of the seed 
was 15.5 times higher than the value measured for 
the control plant. When arsenate [As(V)] was used, 
the increase compared to the control was 11-fold.

4.2. Food safety assessment of the consumption of 
green peas grown in arsenic-contaminated areas

Following the elemental analysis of pea seeds coming 
from the pot experiments, it was investigated what 

kind of food safety risk growing peas on soil con-
taminated with more and more arsenic poses. Since 
there was a change in 2011 in the tolerable weekly in-
take of arsenic, based on the WHO’s position, it was 
also investigated what kind of food safety risk was 
attributed, before and after 2011, to the consumption 
of peas coming from areas contaminated by arse-
nic at different levels. To determine the magnitude 
of the risk, the 2010 data (0.9 kg/person/year) were 
used on the one hand, and the most recent, i.e., the 
2014 per capita green pea consumption data in the 
database of the Hungarian Central Statistical Office 
(0.8 kg/person/year) were used on the other hand. In 
2010, the tolerable weekly intake of arsenic, based 
on the data published by the WHO, was 0.015 mg/kg 
body weight/week. Thus, in this case, we could  
determine the magnitude of the risk by dividing 
the tolerable intake by the estimated dietary intake  
(Table 3). The risk assessment was performed for a 
man with a weight of 70 kg.

The data presented in the table were calculated ac-
cording to the following relationships:

Risk = a/b = a/(c*d), where

a = the tolerable daily intake by the WHO, calcu-
lated from the weekly value (mg/kg body weight/
day)

b = the estimated daily dietary As intake for 1 kg 
of body weight, calculated for an average body 
weight of 70 kg (mg/kg body weight/day)

c = the estimated daily green pea consumption 
calculated from the 0.9 kg/person/year value (kg)

d = the As content of peas (mg/kg)

If the ratio of the tolerable intake and the estimated 
dietary intake exceeds 10 [31], consumption of the 
food in question is not considered risky. Since, for 
the year 2010, all of the values obtained during the 
risk assessment were greater than 10, the risk of any 
kind of health damage caused by the consumption of 
peas grown on soil receiving even the highest con-
centration (270 mg/kg) of arsenic treatment is neg-
ligible.

For the year 2014, the magnitude of food safety risk 
was no longer based on the ratio of the tolerable in-
take and the estimated dietary intake, since there was 
no longer a tolerable intake value for arsenic in 2014. 
In the assessment of the WHO, published in 2011, 
BMDL0.5 values were given for inorganically bound 
arsenic with respect to various cancers as described 
below: in the case of malignant tumors of the lungs, 
3 µg/kg body weight/day, in the case of bladder can-
cer, 5.2 µg/kg body weight/day, and for skin cancer, 
5.4 µg/kg body weight/day is the BMDL0.5 value [25]. 
The food safety effect of the consumption of green 
peas grown on soils receiving increasing concentra-
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tion arsenite and arsenate treatments was estimated 
based on the contribution of its consumption to the 
BMDL0.5 values determined for certain cancers.

The percentage contribution (BMDL0.5) of the amount 
of arsenic absorbed due to the consumption of green 
peas to the development of different cancers was 
calculated as follows:

Contribution% = b/BMDL0.5(i) 

b = the estimated daily dietary As intake per kg 
of body weight, calculated for an average body 
weight of 70 kg (mg/kg body weight/day), as 
mentioned for the values of Table 3;

BMDL0.5(i) = values for the given diseases (µg/kg 
body weight/day), for each disease:

BMDL0.5(lungs) = 3.0 µg/kg body weight/day

BMDL0.5(bladder) = 5.2 µg/kg body weight/day

BMDL0.5(skin) = 5.4 µg/kg body weight/day

Results obtained are shown in Table 4.

In the case of bladder and skin cancer, the consump-
tion of the seeds of green peas grown on the control 
soil contributed to the BMDL0.5 value by 0.02%, while 
in the case of lung cancer, the value was 0.03%. 
Since the arsenic concentration of the pea seeds in-
creased steadily with the increasing concentrations 
of arsenite and arsenate treatments, thus the con-
sumption of green peas grown on soils subjected to 
increasing arsenite and arsenate loads contributes 
more and more to the development of malignant tu-
mors of the skin, bladder and lungs. However, it is 
important to note that the highest arsenic content in 
the seeds were measured in the case of the As(III) 
treatment, and the contribution of the consumption 
of pea seeds coming from soil with such contami-
nation to the BMDL0.5 values determined for the can-
cers is as follows: 0.46% in the case of lung cancer, 
0.26% in the case of bladder cancer, and 0.25% for 
skin cancer. 

Overall, the likelihood of the development of cancer 
in 0.5% of a given population due to the consump-
tion of green peas coming from a contaminated area 
is extremely small.

4.3. The use of green peas grown in arsenic- 
contaminated areas as feedstuff

After harvesting the peas, the remaining plant parts 
such as the stalk and leaves, worthless from a food 
industry point of view, as well as the pods remaining 
after food industrial processing, are excellent feeds. 
Consequently, analysis of the changes in the arse-
nic content of these plant parts in light of the arsenic 

load of the soil are of utmost importance. On the one 
hand, feeding livestock with feed contaminated with 
arsenic can endanger the health of the animals, be-
cause arsenic has been proven to be toxic not only to 
humans, but also to animals, and on the other hand, 
although its likelihood is low, it cannot be ruled out 
that arsenic can enter animal products from the feed. 
Thus, feeding different parts of green peas coming 
from arsenic-contaminated areas to animals may 
pose an indirect risk even to human health. For the 
undesirable contaminants of feeds, the provisions of 
FVM decree 44/2003. (IV. 26.)  [30] about the com-
pulsory regulations of the Hungarian Feed Codex are 
in effect, according to which the arsenic content of 
green pea parts intended for use as a feedstuff can-
not exceed 2 mg/kg at a moisture content of 12%. In 
order to determine the arsenic content of the resid-
ual parts, to be utilized as feedstuff, of green peas 
grown for food industrial use in arsenic-contaminat-
ed areas, elemental analysis was performed on the 
stalk, leaves and pods of the peas. The results of the 
analyses are summarized in Table 5.

Based on the results, it can be concluded that the 
arsenic content of the stalk and leaves of green peas 
increased monotonously with increasing soil arsenic 
concentrations. In the case of peas pods, a continu-
ously increasing trend for the averages could only be 
observed for the As(V) treatments.

Based on the measurement results, the arsenic con-
centration of the pods was lower than the 2 mg/kg 
limit value of the relevant decree for feeds, in the 
case of As(III) treatments not exceeding 90 mg/kg. 
However, the largest treatment (270 mg/kg) result-
ed in a significant increase. The arsenic concentra-
tion measured for the 270 mg/kg treatment was 6.14 
times higher than the value measured in the case of 
the 90 mg/kg treatment, while it was also 2.36 times 
higher than the limit value of the decree. In terms of 
the As(V) treatments, the arsenic content of the pea 
pods was below the limit value in the case of treat-
ments with doses lower than 90 mg/kg. However, the 
arsenic content measured at the 90 mg/kg treatment 
(1.93±0.13 mg/kg) was already very close to the 2 
mg/kg limit value. As a result of the largest As(V) 
dose (270 mg/kg), the arsenic content of the pods 
increased significantly. The arsenic content found 
in the case of the 270 mg/kg treatment was 8 times 
higher than the limit value, and it was more than 8.29 
times higher than the value measured in the case of 
the lower dose (90 mg/kg) treatment.

Considering the values measured during the elemen-
tal analysis of the stalk of green peas grown in the 
pots, it can be concluded that, with the exception 
of the control plant, the arsenic content of the stalk 
exceeded 2 mg/kg for all treatments, both for As(III) 
and As(V) doses. As a result of the increasing con-
centration As(III) or As(V) load of the soil, the arsenic 
concentration of the stalk increased drastically. As 
a result of the highest dose (270 mg/kg) of arsenic, 

the arsenic content of the stalk was 25.5 times higher 
than the allowed value in the case of the as(III) treat-
ment, and 90 times higher in the case of the As(V) 
treatment.

As a result of increasing concentration As(V) and 
As(III) treatments, the increase in the As content of 
the leaves was so severe, that the As content of the 
leaves exceeded the 2 mg/kg limit value for all treat-
ments exceeding 3 mg/kg.

Based on the arsenic content of green pea parts that 
can be used as feedstuff, the following order could 
be determined: stalk > leaves > pods. As a result of 
the analyses aimed at the determination of the arse-
nic content, it can also be concluded that, in terms of 
the averages, the accumulated amount of arsenic in 
the leaves and the stalk was higher in the case of the 
As(V) treatments than it was in the case of the As(III) 
treatments. However, in the case of the pea pods, 
the same trend could only be observed in the case of 
the 90 and 270 mg/kg treatments. In the case of the 
lower concentration (0, 3, 10 mg/kg) treatments, the 
opposite was observed, with the exception of the 30 
mg/kg treatment, where there was no observable dif-
ference, in terms of the averages, between the treat-
ments using different forms of arsenic.

According to our measurements, the arsenic content 
of the stalk and leaves of peas does not exceed the 
limit value of the Hungarian Feed Codex [30], there-
fore, the peas grown in our experiments could be 
used as feedstuff.

However, the magnitude of the food safety risk of 
using peas contaminated with arsenic as feedstuff 
could not be determined on the basis of the arsenic 
content of the feedstuff, it would require the carrying 
out of feeding experiments.

5. Conclusions

As a result of the increasing arsenic load of soil, there 
was an increase in the arsenic content of all plant 
organs of green peas. The percentage contribution 
of the consumption of green peas contaminated 
with arsenic to the BMDL0.5 values determined by 
the WHO for various cancers did not exceed 0.46% 
in any of the cases, i.e., the risk of developing lung, 
bladder or skin cancer is negligible. Based on the ar-
senic content of the plant parts of green peas grown 
on soils receiving increasing concentration arsenite 
and arsenate treatments (stalk, leaves, pods), to be 
used as feedstuffs, it can be concluded that the As 
content of pea pods exceeded the 2 mg/kg limit val-
ue for the undesirable contaminants of feeds of FVM 
decree 44/2003. (IV. 26.)1 [30] about the compulsory 
regulations of the Hungarian Feed Codex, both in the 
case of the 270 mg/kg As(III) and As(V) treatments, 
and the As concentration of the pea pods was very 
close to the above-mentioned limit value in the case 

of the 90 mg/kg As(V) treatment as well. As contents 
exceeding the limit value were measured for all dos-
es, with the exception of the control plants, for the 
stalk, and for all treatments exceeding 3 mg/kg for 
the leaves.

Based on the experiments, it is expected that, when 
using raw materials of plant origin, the elements of 
the food chain will be contaminated only to a negli-
gible extent by arsenic coming from environmental 
pollution.

We did not have the possibility to determine the 
chemical forms of arsenic absorbed by the plants 
using speciation analysis, but it is assumed that a 
significant part of the arsenic was bound organically. 
This is promising, because it is well-known that or-
ganic compounds of arsenic are a lot less toxic than 
the inorganic ones [28].
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Immediate 
data sharing

Results

Worklist

BCI
software

Minden körülmények  között megbízható minőségellenőrzésre van szüksége? 

a személyzet irányításának optimalizálását
a munkaterhelés változékonyságának kezelését 
a pontos és időszerű eredményt
a nyomon követhetőséget

 TEMPO®  biztosítja

TEMPO az innovatív megoldás minőségi mutatók 
meghatározására  élelmiszerekben és környezeti mintákban 

bioMérieux Hungária Kft.
1138 Budapest, Váci út 175.

Tel.: (36) 1 231-3050
Fax.: (36) 1 231-3059

www.biomerieux.com
www.biomerieux-industry.com12

-1
5 

/ 
93

04
87

4 
00

6/
G

B/
C 

/ 
Th

is
 d

oc
um

en
t i

s 
no

t l
eg

al
ly

 b
in

di
ng

. b
io

M
ér

ie
ux

 re
se

rv
es

 th
e 

rig
ht

 to
 m

od
ify

 s
pe

ci
fi c

at
io

ns
 w

ith
ou

t n
ot

ic
e 

BI
O

M
ER

IE
U

X,
 th

e 
bl

ue
 lo

go
, T

EM
PO

,V
ID

AS
 a

re
 u

se
d,

 p
en

di
ng

 a
nd

/o
r r

eg
is

te
re

d 
tra

de
m

ar
ks

 b
el

on
gi

ng
 to

 
bi

oM
ér

ie
ux

 S
.A

. o
r o

ne
 o

f i
ts

 s
ub

si
di

ar
ie

s.
 b

io
M

ér
ie

ux
 S

.A
. A

ny
 o

th
er

 n
am

e 
or

 tr
ad

em
ar

k 
is

 th
e 

pr
op

er
ty

 o
f i

ts
 re

sp
ec

tiv
e 

ow
ne

rs
. R

C
S 

Ly
on

 6
73

 6
20

 3
99

 /
 P

ho
to

s:
 N

.B
ou

ch
ut

 /
 P

rin
te

d 
in

Fr
an

ce
 /

Th
ér

a 
/ 

RC
S 

Ly
on

 B
 3

98
 1

60
 2

42
.

Amanda Matczynski
Sales/Marketing Research Analyst

Debra Cherney 
Owner/President/Director of Microbiology

Cherney Microbiological Services, LTD (USA)

Bradford Clemens 
Food Safety & QA Manager 

Clemens Food Group

Alice Johnson 
VP Food Safety and Quality Assurance

Butterball LLC

“

customers deeply value.“

SIMPLIFY
- Optimized workfl ow: reduce the number of manual data entries
-  Automatic transfer of worklists from your LIMS to VIDAS & TEMPO
- Automatic transfer of VIDAS & TEMPO results to your LIMS
-  Centralised and easy access to Pathogens and Quality Indicator results

SECURE
-  Improve data quality and integrity (Reduction of transcription errors)
-  Ensure full traceability (Operator, Dilution, Batch expiry dates…)

- Facilitate the audits of your laboratory

SPEED UP 
- Automatically export results to internal or external customers, 

check results as they come in
- Improve process reactivity, early product release

- Save time in data handling

Be switched on, 
be connected!

TEMPO BC
 Bacillus cereus csoport

 

megszámlálására 22 órán belül

AOAC és ISO 16140
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