
1 
 

ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

ІМЕНІ ФЕРЕНЦА РАКОЦІ ІІ 

II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA 
 

 

 

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Пояснювальна записка 
до кваліфікаційної роботи 

бакалавра 

 

на тему 

Оцінка забезпеченості ґрунтів с. Велика Добронь мікроелементами 

 

 

 

Виконала: студентка 4 курсу 

напряму підготовки (спеціальності) 

0401 Природничі науки 

6.040102 Біологія 
 

Балог Нора Бейлівна 
 

Керівник: Чома З.З. 

 

Рецензент: Буцко С.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берегово – 2014 



2 
 

II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA 

 

 

BIOLÓGIA ÉS KÉMIA TANSZÉK 

 

 

 

 

A talajok mikroelem ellátottságának értékelése 

Nagydobrony község területén 

 

Szakdolgozat 

 

 

Készítette: 

Balog Nóra 

4-es biológia szakos hallgató 

 

 

 

Témavezető: 

Dr. Csoma Zoltán, PhD 

 

 

 

 

 

 

 

Beregszász – 2014 



3 
 

TARTALOM 

 

BEVEZETÉS  

1. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS  .................................................................................... 6 

1.1. A mikroelemek jelentősége az anyagcserében ........................................................... 6 

1.2. Létfontosságú mikroelemek ....................................................................................... 7 

1.2.1. A réz szerepe .................................................................................................... 7 

1.2.2. A cink szerepe .................................................................................................. 8 

1.2.3. A mangán szerepe ............................................................................................ 8 

1.2.4. A vas szerepe .................................................................................................... 9 

1.3. Részleges létfontosságú elemek ................................................................................. 9 

1.3.1. A kobalt szerepe ............................................................................................... 9 

1.3.2. A króm szerepe ............................................................................................... 10 

1.3.3. A nikkel szerepe .............................................................................................. 11 

1.3.4 Az ólom szerepe ............................................................................................... 11 

1.3.5 A kadmium szerepe ......................................................................................... 12 

1.4. A talajok mikroelem tartalma .................................................................................. 13 

1.4.1. A talajok összes mikroelem tartalma ............................................................. 13 

1.4.2. A talajok felvehető mikroelem tartalma ......................................................... 14 

1.4.3. A mikroelemek talajbeli viselkedését befolyásoló tényezők ........................... 15 

1.4.4. Az elemek közötti kölcsönhatások .................................................................. 16 

2. ANYAG ÉS MÓDSZER .................................................................................................... 18 

2.1. Mintavétel ................................................................................................................ 18 

2.2. Meghatározási módszerek ........................................................................................ 19 

3. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS .................................................................................. 22 

3.1. A talajok felvehető réz ellátottsága Nagydobrony környékén ................................. 23 

3.2. A talajok felvehető cink ellátottsága Nagydobrony környékén ............................... 28 

3.3. A talajok nehézfém szennyezettsége Nagydobrony környékén ............................... 33 

3.3.1. A felvehető ólom koncentráció kiértékelése ................................................... 33 

3.3.2. A felvehető kadmium koncentráció kiértékelése ............................................ 34 

ÖSSZEFOGLALÁS  

Ukrán nyelvű összefoglalás (РЕЗЮМЕ)  

FELHASZNÁLT IRODALOM JEGYZÉKE  

ÁBRÁK JEGZÉKE  



4 
 

TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 

MELLÉKLET 

KÖSZÖNETNYÍLVÁNITÁS 

NYILATKOZAT 

  



5 
 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП 

1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД ................................................................................................ 6 

1.1. Значення мікроелементів в обміні речовин ........................................................... 6 

1.2. Життєво необхідні мікроелементи ......................................................................... 7 

1.2.1. Роль міді .......................................................................................................... 7 

1.2.2. Роль цинку ....................................................................................................... 8 

1.2.3. Роль марганцю ................................................................................................ 8 

1.2.4. Роль заліза ....................................................................................................... 9 

1.3. Умовно необхідні мікроелементи .......................................................................... 9 

1.3.1. Роль кобальту ................................................................................................ 9 

1.3.2. Роль хрому .................................................................................................... 10 

1.3.3. Роль нікелю ................................................................................................... 11 

1.3.4 Роль свинцю ................................................................................................... 11 

1.3.5 Роль кадмію ................................................................................................... 12 

1.4. Вміст мікроелементів у ґрунті .............................................................................. 13 

1.4.1. Валовий вміст мікроелементів у ґрунті .................................................... 13 

1.4.2. Вміст рухомих форм мікроелементів у ґрунті ......................................... 14 

1.4.3. Фактори, що впливають на стан мікроелементів у ґрунті .................... 15 

1.4.4. Взаємозв’язки між мікроелементами ....................................................... 16 

ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ................................................................... 18 

2.1. Відбір ґрунтових зразків ........................................................................................ 18 

2.2. Методики визначення ............................................................................................ 19 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ .......................................... 22 

3.1. Забезпеченість ґрунтів рухомими формами міді навколо  

с. Велика Добронь .................................................................................................. 23 

3.2. Забезпеченість ґрунтів рухомими формами цинку навколо  

с. Велика Добронь .................................................................................................. 28 

3.3. Забрудненість ґрунтів важкими металами навколо с. Велика Добронь ........... 33 

3.3.1. Оцінка вмісту рухомих форм свинцю ........................................................ 33 

3.3.2. Оцінка вмісту рухомих форм кадмію ........................................................ 34 

АНОТАЦІЯ 

РЕЗЮМЕ 



6 
 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

ПЕРЕЛІК МАЛЮНКІВ 

ПЕРЕЛІК ТАБЛИЦЬ 

ДОДОТКИ 

ПОДЯКА 

ДЕКЛАРАЦІЯ 

  



7 
 

BEVEZETÉS 
A talaj termőképességének megőrzése, a gazdaságos növénytermesztés, a jó minőségű 

élelmiszerek előállítás kulcskérdése a talaj-növény kapcsolat. A gazdák többsége sok mindent 

tesz is azért, hogy a lehető legoptimálisabb körülményeket teremtse meg a növények számára. A 

terméseredmények növelése céljából különböző műtrágyákat és termésnövelő szereket is 

alkalmaznak. Azonban az ilyen és ehhez hasonló szerek összeállításánál a gyártók általában nem 

az adott régió talaj igényeiből indulnak ki. Inkább arra törekednek, hogy minél több összetevővel 

dúsítsák a műtrágyákat, de ugyanakkor így növelik azok költségeit is. Bár léteznek olyan gyártók 

is, akik feltüntetik termékeiken a megfelelő mennyiségben való használatot és annak módszereit, 

de a tapasztalat azt mutatja, hogy nem ez a jellemző. 

Ma a gazdák közül már sokan használnak különböző mikroelem trágyákat. Ugyanakkor a 

legtöbb gazdálkodó nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel talajának mikroelem- és nehézfém 

tartalma felől. Többnyire az egyes elemek hiányának felismerése utána kezdik el használni a 

különböző mikroelem trágyákat. Ennek következtében a hiányzó elemet ugyan pótolhatják, 

viszont az eljárással megnövelhetik a többi mikroelem mennyiségét, így azok akár toxikussá is 

válhatnak a növények számára. 

A téma aktualitását az adja, hogy Nagydobrony község húzóágazata a növénytermesztés. 

Sok gazdának van fóliasátra, és emellett szabadföldben is termesztenek különféle kultúrákat. 

Elsődleges céljuk az lenne, hogy a termesztett növényeiknek a legoptimálisabb talajfeltételeket 

megteremtsék. Ehhez viszont elengedhetetlen, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a 

termőtalajok tápanyag ellátottságáról. 

A munka célja – a Nagydobrony környéki talajok mikroelem ellátottságának felmérése és 

a növényi igények szerinti értékelése. Az új mérési eredményeken keresztül bemutatjuk a község 

talajainak mikroelem ellátottságát, s ezzel segítséget tudunk nyújtani a gazdáknak termőföldjeik 

megfelelőbb használatához. Feladatunk továbbá az is, hogy figyelmeztessük a gazdákat a nem 

megfelelő vagy túlzott mikroelem trágyák használatának veszélyeire a talaj termőképességének 

és a jó minőségű növényi termékek előállításának érdekében. 

A mikroelemek élettani hatásának megismerése ahhoz is hozzásegít bennünket, hogy az 

élővilág, ezen belül az ember élete mentes maradjon a túlzott használatuk következményeként 

fellépő mérgezésektől, illetve a mikroelemekkel is kellően ellátott táplálkozás ne károsítsa 

egészségünket, sőt védje meg a kórokozóktól és betegségektől. 
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I. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

1.1 A mikroelemek jelentősége az anyagcserében 

Tápelemeknek a növények számára nélkülözhetetlen – esszenciális – elemeket tekintjük. 

A tápelemeket osztályozása történhet mennyiségi alapon vagy az elemek funkciója szerint. A 

növényekben előforduló mennyiségük alapján makro- és mikroelemeket különböztethetünk meg. 

A kettő között mennyiségbeli különbség van. A makroelemek – mint a szén, hidrogén, oxigén, 

nitrogén, foszfor, kén, kálcium és magnézium – 0,1%-nál nagyobb mennyiségben, míg a 

mikroelemek – vas, mangán, réz, cink, molibdén és bór - ennél kisebb mennyiségben találhatók 

meg a növények szárazanyagában. A mikroelemeknek csekély mennyiségeik ellenére azonban a 

növényi életfolyamatokban betöltött szerepük alapvető jelentőségű. A növények számára 

esszenciális mikroelemek zömében fémionok. A különböző fehérjékkel való kapcsolatuk 

következtében a mikroelemeknek alapvető szerepe van a különféle biokémiai folyamatokban, az 

élő sejtben végbemenő biokémiai reakciók szabályozásában és azok elősegítésében. Ahhoz, 

hogy ezen létfontosságú elemekkel megfelelően tudjunk gazdálkodni, ismernünk kell a növényi 

életfolyamatokban betöltött szerepüket, előfordulásukat a talajban, jellemző hiánytüneteiket, 

valamint elégtelen ellátottságuk esetén a gyógyítás lehetőségeit (CSEH, ZSOLDOS 1990). 

A jó minőségű termés előállításának alapfeltétele a harmonikus növénytáplálás. Ennek 

következtében nagyobb figyelmet kell fordítanunk a mikroelem-ellátásra. Ahogy fokozódik a 

kertészeti termesztés hatékonysága és emelkednek a hozamok, úgy kell egyre körültekintőbbnek 

lennünk a növények tápanyag-utánpótlásával. A hozamok növekedésével már nemcsak a makro-, 

hanem a mikroelemeket is pótolnunk kell alaptrágyázáskor vagy fejtrágyázáskor. 

A mikroelemek részben enzimek, hormonok működését serkentik vagy gátolják, az 

anyagcsere-folyamatokban nélkülözhetetlenek, nem helyettesíthetők. Zömmel nehézfémek 

tartoznak közéjük (vas, mangán, réz, cink, molibdén, titán, kobalt, nikkel), de nem fémes 

mikroelem is van, például a bór. Általában elmondható róluk, hogy szűk az a mennyiségi 

tartomány, amiben még fokozzák az anyagcsere-folyamatokat, a túladagolásuk pedig gyorsan 

mérgezéssé válik, oldhatatlan formába csapják ki a fehérjéket.  A növények a mikroelemeket 

többnyire a talaj ásványi sóiból veszik fel: elsősorban szulfáttal képzett sókból, vagy 

komplexképző szerves anyagokból (kelátokból, citrátokból stb.). Régebben, amikor még jóval 

több szerves trágyát használtunk a termesztésben, nem volt gond az utánpótlás, mert a szerves 

trágyának magas a mikroelem-tartalma. Az intenzív tartással azonban egyre több káros anyag 

kerül a trágyába – többek között a növényeket károsító nátrium és klór – ezért a szerves trágya 

felhasználásának a jelentősége egyre csökken. A mikroelemek felvehetőségét négy fontos 
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tényező szabályozza: a talaj pH-értéke, a szerves komplexek jelenléte, a növények párologtatása, 

és a közeg redoxipotenciál viszonyai (SIMON, SZILÁGYI 2003). 

A növény a gyökéren át, illetve a levélen keresztül képesek tápanyagokat felvenni. A 

mangán a növények anyagcsere-folyamatainak enzim aktivátora (PETHŐ, 2002). Alapvető 

szerepet játszik a fehérjeszintézisben, a citromsavciklusban és a fotoszintézisben. A réz enzimek 

alkotórészeként részt vesz az elektrontranszportban és a légzési anyagcserében, fontos szerepet 

játszik a fehérjeszintézis és a szénhidrát anyagcsere folyamataiban. A cink az élő szervezetek 

számára szintén nélkülözhetetlen mikroelem. A növényi enzimek (pl. enoláz, aldoláz, 

karboxipeptidáz, lecitináz) működését szabályozza. Részt vesz a növény fehérje és auxin 

anyagcseréjében is. Az anyagforgalmi zavar következményeként a termés mennyiségének 

csökkenése mellett jelentős minőségromlással is számolnunk kell (WWW.AGROTREND.HU). 

 

 

1.2 Létfontosságú mikroelemek 

Létfontosságú, más néven esszenciális mikroelemek azok a tápelemek, amelyek a növények 

számára biztosítják az optimális tápanyag tartalom mennyiséget (PAIS, 1999). Az optimális nem 

azonos a felhalmozott mennyiséggel, és a tápanyag tartalom nem azonos a szükséglettel.  

 

1.2.1 A réz szerepe 

A réz specifikus élettani hatása kis ionátmérőjével, nagy atomtömegével, változó vegyértékével 

és komplexképzési hajlamával függ össze. Enzimek alkotórészeként részt vesz a légzési 

anyagcserében és az elektrontranszportban. Szerepe van a fotoszintézisben, valamint a 

szénhidrát- és fehérjeszintézisben. 

A rezet a növény ki mennyiségben veszi fel. Erősen kötődik a gyökérhez, a gyökerek Cu-

tartalma többnyire lényegesen nagyobb, mint az egyéb növényi szerveké (SZABÓ & ALL, 1987). 

A réz mozgékonysága a növényben csekély. Tartalma a növények szárazanyagában általában 2-

20 ppm. Összesen a réznek mintegy 70%-a a kloroplasztiszokban halmozódik fel. Ezen alapszik 

a feltételezés, miszerint a réznek is van szerepe a fotoszintézisben. A réz élettani szerepét 

tekintve az  alacsonyabbrendű szervezetek (gombák, moszatok) számára már igen kis 

koncentrációban is toxikus, ezért a növényvédelemben gombaölő szerként (pl.: peronoszpóra 

ellen) alkalmazzák. Növényekben a klorofill szintézisét segíti elő (SZÖŐR, 2003). 

A réz szerepe az anyagcsere-folyamatokban többirányú. Kísérletileg bizonyították, hogy 

elősegíti a szénhidrát- és fehérjeszintézist. A réz megvédi a klorofillt az idő előtti lebomlástól és 

ezáltal a növény asszimilációs tevékenysége intenzívebb. Hiánya a gabonaféléket érinti a 
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legérzékenyebben (PATÓCS, 1989). A levélcsúcsok fehéredése, az összesodródott levelek, a 

hiányos kalászképződés, az üres kalászok, mint a réz hiányát jelzik (LOCH – NOSTICZIUS, 1992). 

 

1.2.2 A cink szerepe 

A cink egyes enzimeket specifikusan más enzimeket nem specifikusan aktivál. Részt vesz 

a fehérje- és a nitrogén-anyagcserében. Az auxintermelés révén a mangánnal kölcsönhatásban 

szabályozza a növények növekedését (SZABÓ & ALL, 1993).. A növények a cinket viszonylag kis 

mennyiségben veszik fel, de a cink tartalom mégis többszöröse a réztartalomnak. A cink 

elősegíti az auxintermelést, míg a mangán gátolja az auxinfelesleg kialakulását, így a két elem 

együttesen szabályozza a növények növekedését. A kultúrnövények különböző érzékenységet 

mutatnak cinkhiány esetén. A gabonafélék nem mutatnak érzékenységet, valamivel 

érzékenyebben reagál a burgonya, paradicsom, cukorrépa, lucerna. Érzékenyen hat a cinkhiány a 

kukoricára, babra, lenre, komlóra, szőlőre és egyes gyümölcsfajtákra. A cinkhiány többnyire 

klorózis formájában figyelhető meg a leveleken (LOCH – NOSTICZIUS, 1992).. 

 

1.2.3 A mangán szerepe 

A mangán a növényi anyagcsere folyamatokban enzimaktivátorként tölti be szerepét. 

Részt vesz a fotoszintézisben és a lipid képzésben (SZALAI, 1974). A növények a mangánt ionok 

formájában veszik fel. Mangánhiány esetében a sejtekben a vas felhalmozódhat, ami káros hatást 

gyakorol. Ezzel ellentétben a sok mangán vashiányt okozhat. A mangán számos enzim 

aktivátora. Részt vesz a növekedésszabályozásban is, valamint a fotoszintézisben a Hill-reakció 

révén, a víz bontását segíti elő. Kedvezően hat a szénhidrátok képzésére, egyes zöldségfélékben 

a C-vitamin-tartalmat is növelheti. Az egészséges növények mangán tartalma rendkívül széles 

határok között változhat. Így pl. a réti szénában 8000-1000 ppm közötti. Különböző növényfajok 

Mn-felvétele azonos körülmények között is rendkívül eltérő. Mn-hiány elsősorban a nagy 

szervesanyag-tartalmú táptalajokon fordul elő (BOWEN, (1979). Savanyú talajokon a Mn toxikus 

mennyiségben is előfordulhat (SCHMIDT, SZAKÁL, 1998). 

A Mn hiányára a kultúrnövények közül a zab reagál a legérzékenyebben. Ilyen esetben a 

Mn-hiányos növénynél szárazfoltosság lép fel. A kétszikűeknél háló-, illetve mozaikszerű 

klorózis figyelhető meg a levélerek között, ahol később a levélszövetek elhalnak, barna pontok, 

foltok jelennek meg (LOCH – NOSTICZIUS, 1992). 
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1.2.4 A vas szerepe 

A vas a növények életében fontos, mint szerkezeti alkotóelem és különböző enzimatikus 

folyamatok közreműködője. A mikroelemek között legnagyobb mennyiségben felvett tápelem 

(MENGEL, 1976). A szántóföldi kultúrák számára kielégítőnek tartott vaskoncentráció általában 

50 és 250 ppm között mozog. Az 50 ppm-nél alacsonyabb koncentrációknál rendszerint már 

vashiány fellépésére kell számítani. A vas legfőbb szerepe az egyes életfolyamatokban a 

következőképen foglalható össze: a legismertebb a vas jelentősége a fotoszintézisben, 

nélkülözhetetlen a légzés, a klorofilképződés, az oxidációs-redukciós folyamatokban és a 

fehérjeképzés folyamataiban. A vaskelátok – jó oldhatóságuk révén – szintén könnyen 

hozzáférhetőek a növények számára. Felvételét befolyásolják a különböző kationok jelenléte. A 

vas nem nagyon mozog az egyes növényi szervek között. Hiánya esetén a növények fiatalabb 

részein klorotikus tüneteket figyelhetünk meg. Nem csak a klorofiltartalom csökken, de gátolt a 

fehérjeszintézis és növekszik a szerves savak mennyisége (LOCH – NOSTICZIUS, 1992).  

 

 

1.3 Részleges létfontosságú mikroelemek 

1.3.1 A kobalt szerepe 

A növényi szárazanyagban a kobalt általában 0,02 és 0,5 mg/kg érték között fordul elő. 

Különösen fontos elem a pillangósok számára, mivel esszenciális a légköri nitrogént megkötő, 

szimbiózisban élő Rhizobium fajok és a szabadon élő mikroorganizmusok életműködéséhez 

illetve a B12-vitamin képzéséhez (FARKAS, 1968). Tehát a kobalt jelenléte fontos feltétele a 

nitrogéngyűjtő baktériumok működésének. A Co több enzimreakció számára fontos elem, 

például nélkülözhetetlen az enoláz és a szukcininkináz aktiválásához. A magasabb rendű 

növények kobalt igényének egyik bizonyítéka volt, hogy a steril közegben nevelt hereféléknél a 

szárazanyag produkció jelentős növekedését érték el kis mennyiségű kobalt tápközegbe 

adagolásával. 

A gyökereken át a növénybe jutó Co elsősorban a transzspirációs árammal mozog, így 

feldúsulása elsősorban a levélszéleken és levélcsúcsokon fordul elő. A növények a Co-ot a 

levélzeten keresztül is fel tudják venni, bár a növényekbe így bekerülő Co immobilis. 

Kobalthiány főleg az erőteljesen kilúgozott homoktalajokon, erősen meszes vagy 

láptalajokon fordul elő (KÁDÁR, 1995). Egyes növényfajok kevésbé érzékenyek a Co-toxicitásra 

és látható tünetek nélkül képesek felhalmozni a kobaltot, ami elérheti akár az 1000 mg/kg 

szárazanyag-értéket is. Bizonyos esetekben a Co akkumulációja 100-szorosát is meghaladta az 

azonos talajon nevelt más növényekének. A feleslegben lévő kobalt hatására a kísérletek szerint 
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olyan tüneteket mutatkoztak a növényeken, mint a vas- és mangánhiány esetében (LOCH – 

NOSTICZIUS, 1992). 

 

1.3.2 A króm szerepe 

A króm különleges tulajdonságokkal rendelkezik, mivel vegyületeiben kétféle oxidációs 

állapotban, két különböző toxicitású formában fordul elő a természetben. Míg a hatos oxidációs 

állapotú krómot tartalmazó anionok potenciális mérgek, addig a három vegyértékű kation fontos 

elem az élő szervezeteknek. A földkérget alkotó fémek között gyakoriságát tekintve a króm a 10. 

leggyakoribb elem, megelőzi a nikkelt, a rezet, az ólmot és a cinket. A talajokban mért króm 

mennyisége az alapkőzet tulajdonságainak függvényében tág határok között változik. A króm a 

természetben elemi állapotban nem fordul elő. A közel negyven krómtartalmú ásványban főként 

szilikátokban (knorringit), kromátokban (krokoit), oxidokban és hidroxidokban (kromit) és 

egyéb vegyületekben (karbonátok, szulfidok, nitridek) jelenik meg (FÜLEKY, 1999). 

A króm, mint mikroelem a növények egyes biokémiai és fiziológiai folyamataira 

stimulatív hatású, vagyis optimális koncentráció-tartományban a növekedést kedvezően 

befolyásolja, hiányában hiánytünetek nem lépnek fel, a növényi élet szempontjából nem 

tekinthető esszenciálisnak. A kedvező hatás általában nem specifikus, azaz más elemmel 

helyettesíthető, vagy más elem által okozott toxikus hatás kompenzálásában nyilvánul meg 

(SZEGVÁRI, 2005). 

Fiziológiai szempontból jelentős különbség van a kationos Cr(III) és az anionos Cr(VI)-

formák között: a Cr(VI) kb. százszor mérgezőbb a Cr(III)-nál, így rá mindenhol külön, jóval 

szigorúbb határértékeket állapítanak meg (KÁDÁR, 1995). 

A növényekben előforduló króm szerves vegyületekhez (fehérjék, aminosavak) 

kapcsolódhat, ezáltal az enzimatikus folyamatokban vehet részt. Elsősorban a vastartalmú 

fehérjékben található, ilyenek lehetnek a transzportfehérjék, amelyek a tápanyagok felvételét 

segítik elő. A króm biokémiai és fiziológiai szerepe a növényekben nem teljesen ismert, 

feleslegben toxicitási tüneteket, terméscsökkenést, okoz (SZEGVÁRI, 2005).  

Növényeknél króm hiánybetegséget nem ismerünk. A növények a Cr(III)-at és a Cr(VI)-

ot egyaránt képesek felvenni, így króm tartalmukat a talajban lévő króm formák milyensége és 

aránya nem befolyásolja (SZÖŐR, 2003). 

A növények a talajból általában kevés krómot tudnak felvenni, ezért a termesztett 

növények krómtartalma kis érték; 0,01-0,1 mg/kg-1 között változik (CSATHÓ, 1994). A zöld 

növények krómban gazdagabban, mint a szemtermések vagy gyümölcsök. A takarmányok 

krómtartalma az átlagosnál nagyobb, általában 0,2-0,5 mg/kg-1 közötti érték. Bár a növényfajok 
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között is különbözik a krómfelvételi kapacitás. A káposztafélék (Brassicaceae) családjába tartozó 

fajok az átlagosnál nagyobb krómtartalmúak, míg a burgonyafélék (Solanaceae) családjába 

tartozó fajoknak kisebb a krómértéke (SZEGVÁRI, 2005). 

 

1.3.3 A nikkel szerepe 

A földkéreg átlagos nikkeltartalma 80 mg/kg-1. A felszíni talajok nikkel tartalma 0,2-450 

mg/kg-1 között változik, a világátlag 22 mg/kg-1. A talajokba nikkel kerülhet bányászat, kohászat 

során, illetve az olajszármazékok, szén és szemét elégetésével. A forgalmas utak mentén a 

dízelolaj elégetése következtében a talaj nikkeltartalma megemelkedhet, csakúgy, mint az ólom, 

a cink, a réz, és más hasonló fémeké. A mezőgazdasági termelés során nikkellel 

szennyeződhetnek el a talajok a szennyvíziszap hasznosítása során, mivel a nikkel feldúsulhat a 

szennyvíziszapokban. A szennyvíziszapokból sok nikkel kerülhet be a haszonnövényekbe, és ott 

fitotoxicitást okozhat. A műtrágyák, meszező anyagok és a szerves trágyák nikkeltartalma kicsi, 

ezért valószínűtlen, hogy azok komoly mértékű nikkelszennyeződést okoznának.  

A nikkel talajbéli mobilitása és növények általi felvehetősége fordított arányban áll a talaj 

kémhatásával, így a túlzott nikkelfelvétel ellen legkönnyebb a talaj meszezésével védekezni. A 

talajban elég mozgékony a nikkel, és a növényekbe is könnyen bekerül. A növényeken belül 

könnyen szállítódik, így a levelekbe és a magvakba is bekerülhet. A szennyezetlen talajokon 

fejlődő növények nikkeltartalma általában - mg/kg-1. Nem esszenciális mikroelem, de 

biológiailag kedvező hatása bizonyított. Fontos szerepet tölt be a hüvelyesek nitrogén-

anyagcseréjében. A növényekben a toxicitás tünetei akkor jelentkeznek, ha a nikkeltartalom 10-

100 mg/kg-1. Ilyenkor gátolt a növény növekedése és gyökérfejlődése, a leveleken 

vasklorózishoz hasonló tünetek alakulnak ki, csökken a növények fotoszintézise, 

transzspirációja, nitrogénkötése és vasfelvétele. Bár vannak egyes növények, amelyek igen nagy 

mennyiségű nikkel felvételére – hiperakkumulációra – és eltűrésére képesek (SIMON, 2006). 

Kifejezett Ni-hiánybetegség nem ismeretes. Mivel a talajok Ni-koncentrációja általában 

alacsony, Ni-toxicitás szinte csak a szerpentinen képződött talajokon fordulhat elő (ilyesmi 

Magyarországon nincs). A növények Ni-felvevő képessége általában kicsi (SZÖŐR, 2003). 

 

1.3.4. Az ólom szerepe  

Az ólom egy kiterjedten alkalmazott fém. Ez idáig a legfőbb környezetszennyező fémnek 

minősült. Az élő szervezetek felveszik az ólmot és visszatartják. Az ólomszennyezés így a testen 

és a különböző szerveken tükröződik. A környezeti elemekben, elsősorban a talajban szokott 

felhalmozódni. Hosszú éveken keresztül fejtheti ki káros hatását (KÁDÁR, 1995). 
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A földkéregben 0,0016 %-ban található. Ennek ellenére kb. 5 000 éve ismert és használt fém, 

mivel igen koncentráltan és jól feldolgozható ércekben jelenik meg. Felhalmozódásai főleg az 

utóvulkáni folyamatokhoz kötődnek. Néhány adat az élőlények, élelmiszerek ólomtartalmára: 

édesvízi halak 0,073 g/t testsúly, húsfélék 0,04 g/t tej 0,006 g/t. A levegő ólomtartalma 0,1–3 µ 

g/m3, nagy forgalmú utak mentén 20–40 µ g/m3. Kecskemét környékén a levegőből évente 

mintegy 1,1 mg/m2 Pb ülepszik ki (SZÖŐR, 2003). 

A talajban a szerves kolloidokon, valamint az alumínium mangán- és vasoxidokon 

adszorbeálódik. Az ólom toxikus hatásai miatt számos kutatás indult annak kiderítésére, hogy az 

egyes talajkomponensek közül melyek játszanak fő szerepet az ólom megkötődésében. E 

vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a különböző fémek oxidjai sokkal nagyobb 

mennyiségben kötik meg az ólmot, mint a szerves anyagok. Kiemelkedő a mangánoxidok 

szerepe, amelyek 40-szer nagyobb mennyiségben kötik meg, mint a vasoxidok (NAGY, 2014). 

Az ólom élettani szerepét tekintve nem esszenciális, sem egyéb előnyös élettani hatása 

nincs: egyértelműen toxikus elem. Általában a nehézfémekre érzékeny molekularészeket 

blokkolja, de számos más káros hatása is ismert (endokrin- és neuro-toxicitás, rákkeltő hatás 

stb.). Mivel a talajban döntő többsége szorpciós komplexekben kötött ill. oldhatatlan 

vegyületekben van jelen, a növények számára felvehető Pb-tartalom elég alacsony. Különösen 

érzékenyek az ólomra a gabonafélék. A levegőből származó Pb általában a növények felszínén 

marad. Így magára a növényre kevésbé hat, de legeltetésnél sok ólom juthat az állati (és ezen 

keresztül az emberi) táplálékláncba. A melegvérű állatok (s így az ember) szervezetében az ólom 

felhalmozódik, és idült mérgezéseket okoz. A mérgezés tünetei gyomor- és bélgörcsök, 

izomfájdalom és görcsök, étvágytalanság, legyengülés, májkárosodás (SZÖŐR, 2003). 

 

1.3.5. A kadmium szerepe 

A kadmium (Cd) természetes előfordulása igen ritka elem, a földkéregbeli előfordulási aránya 

10-5 % nagyságrendű. Leggyakrabban a cinket, ritkábban az ólmot helyettesíti azok 

ásványaiban, a Zn/Cd arány csaknem mindig a 350 és 800 közötti tartományban marad. A 

kadmium élettani szerepe szerint legfőbb veszélye, hogy képes helyettesíteni az esszenciális 

cinket, annak jótékony élettani hatása nélkül. Mivel erősen toxikus, a Zn helyébe beépülve 

súlyos károsodásokat okoz. Mivel a növények sokáig elviselik a magas Cd-tartalmat, a Cd 

könnyen bekerülhet az állati és emberi táplálékláncba jóval azelőtt, hogy maguk a növények 

láthatóan károsodnának. Az emberi és állati szervekben a Cd felhalmozódik, így krónikus 

toxicitást fejt ki. Az emberek számára külön Cd-forrás a dohányzás. A krónikus Cd-toxicitás 

tünetei a szív- és veseelégtelenség, a magas vérnyomás (SZÖŐR, 2003). 
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1.4 A talajok mikroelem tartalma 

A növénytermesztés sikere nagymértékben függ a talajok tápanyag-készletétől, illetve a 

növények által felvehető szervetlen tápanyag-mennyiségtől is (GYŐRI, 1958). 

A talaj felvehető tápelem tartalma az agrokémia tudományának és gyakorlatának kulcsfogalma. 

A talajból felvehető tápanyag a következőképpen definiálható: A tápelem ionoknak és –

vegyületeknek az a formája, amit a növények növekedésük során felvenni és hasznosítani 

képesek. A felvehető tápelem tartalom a növényi tápelemeknek az a formája, amelyet a gyökerek 

képesek felvenni. Ezen nemcsak a talajoldat tápelem tartalmát értjük, hanem a szilárd fázisban 

levő abszorbeált tápelem mennyiséget is, amely gyorsan beálló egyensúlyban van a talajoldattal.  

Nyilvánvaló, hogy nem egészen ugyanúgy veszi fel a talajban lévő tápelemek különböző formáit 

egy egyéves salátanövény, mint az évtizedekig élő és termő almafa. Nem képesek a növények a 

talajban potenciálisan felvehető formában lévő készletekhez hozzájutni, ha az ökológiai 

feltételek – hőmérséklet, nedvességtartalom, pH, stb – nem megfelelőek. Leginkább úgy lehetne 

meghatározni a talaj megfelelő tápelem tartalmát, ha a sok tényező, mint pl. a növény faját, a 

talajtömeget, a növényi tápelem felvétel időtartamát, valamint a felvehető formává alakulására 

ható külső tényezőket állandó és optimális szinten tartanánk.  

Ezek hiányában általában a termesztett növények által már felvett összes tápelem 

mennyiséget vagy egyes növényi részekben található tápelem mennyiséget tekintik a felvehető 

tápelem tartalom legjobb megközelítésének. Hiszen az adott feltételek között a növény tudja 

igazán „eldönteni”, hogy egyéb feltételek mellett a talajban számára rendelkezésre álló 

tápelemformák közül melyeket és milyen mennyiségben vesz fel és hasznosít (FÜLEKY, 1999). 

 

1.4.1 A talajok összes mikroelem-tartalma 

Réz (Cu) - viszonylag gyakori: a földkéreg mintegy 0,01 % rezet tartalmaz. Mint 

"félnemes" fém, az aranyhoz és ezüsthöz hasonlóan elemi állapotban is megtalálható: ez az ún. 

„termésréz". Legnagyobb mennyiségben azonban vegyületként, különböző érceiben fordul elő. 

Ezek közül a legfontosabb a rézkovand (kalkopirit). A talajban igen gyorsan oldhatatlan sókká 

alakul ill. komplex vegyületekben kötődik meg. Mivel a növények számára csak az oldható 

formában lévő réz vehető fel, számukra élettani problémát általában nem a toxicitás, hanem a réz 

hiánya jelent. Általánosságban elmondható, hogy ha a talajban 5 g/t-nál kevesebb a réz, az 

hátrányosan hat a legtöbb növény fejlődésére. Az állati és emberi szervezetekben a Cu elősegíti a 

hemoglobin és a vörösvértestek képződését, ill. az ezek hiánybetegségeinek gyógyítására adagolt 

Fe felszívódását.  
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A cink (Zn) közepesen gyakori elem – a földkéreg 0,012 %-a. Mivel igen reaktív, csak 

vegyületeiben található — termésfémként nem fordul elő. Legfontosabb ércei a szfalerit, a 

cinkpát és a kalamin. Általában az ólommal, az ezüsttel és a kadmiummal közösen bányásszák. 

A talajban az agyagásványok kristályrácsaiban és szorpciós komplexekben helyezkedik el. A 

magas foszfáttartalom, nehezen oldható cinkfoszfát képződése miatt, csökkenti a növények 

számára hozzáférhető Zn mennyiségét. Felvételét és transzportját egyes nehézfémek (pl.: Cu) is 

gátolják. 

A kobalt (Co) - viszonylag ritka elem, a földkéreg 0,0018 %-ban tartalmazza. Élettani 

szerepét tekintve a kobalt nem esszenciális elem a növények számára. Általában az oxidatív 

anyagcserében játszik szerepet. Ha túl sok a Co, más, fiziológiailag fontos fémekkel való 

versengése (kompetitív hatás) okán fitotoxikus. Az állatok és az emberek számára létfontosságú: 

a B12 vitamin esszenciális komponense. A Co-hiány általában vérszegénységet okoz. 

Kérődzőknél táplálkozási zavarok léphetnek fel (étvágytalanság, testsúlycsökkenés) (SZÖŐR, 

2003). 

A talajban igen változó mennyiségben található. Az átlagos szintje a talajban 8 ppm, 

vannak talajok, ahol mindössze 0,1 ppm és olyanok is, ahol akár 70 ppm lehet 

(www.enfo.agt.bme.hu). 

A króm (Cr) – viszonylag gyakori elem, a földkéreg anyagának kb. 0,01 %-a. A talajban 

főleg Cr(III)-sók fordulnak elő, mivel a Cr(VI) a szerves anyagokat oxidálva, vegyületenként 

más-más sebességgel Cr(III)-má redukálódik. Esszenciális szerepe nem ismeretes. 

Nikkel (Ni) – a földkéreg 0,0058 %-a. Vasmeteoritokban 8–9 % Ni-tartalom is előfordul. 

Érceiben általában kénhez, kovasavhoz, arzénhez vagy antimonhoz kapcsolódik. Legfontosabb 

ércei a pentlandit, a nikkelin és a garnierit. A talajok Ni-koncentrációja általában alacsony 

(SZÖŐR, 2003). 

 

1.4.2 A talajok felvehető mikroelem tartalma 

A felvehető tápanyag mennyisége a talajban lejátszódó kémiai és biológiai folyamatok 

függvénye, ezért állandóan változik. Ezzel szemben a talajok összes tápanyag készlete csak 

kisebb ingadozásoknak van alávetve, így bizonyos szempontból, különös tekintettel a 

mikroelemekre, a teljes tápanyag-készlet ismeretében is megállapítható, hogy milyen tápanyag-

kiegészítés szükséges, vagy válhat szükségessé (GYŐRI, 1985). 

A talajban lévő összes elemtartalomnak csupán tört része található a talajoldatban, valamivel 

nagyobb része adszorbeált állapotban van jelen. E két forma adja a növények számára 

közvetlenül felvehető elemtartalmat (FÜLEKY, 2007). 
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A talajban felvehető formában lévő króm a termesztett növényekre 5-100 mg/kg-1 

mennyiségben válik mérgezővé (SZEGVÁRI, 2005). 

A kobalttartalmat salétromsavas kioldással határozták meg (a salétromsav a fémek nagy 

részét kioldja) (www.enfo.agt.bme.hu). 

 

1.4.3 A mikroelemek talajbeli viselkedését befolyásoló tényezők 

A Liebig-féle minimum elv kimondja, hogy mindig a legkisebb mennyiségben 

rendelkezésre álló tápelem fogja a termés mennyiségét meghatározni, tehát hiába van a növény 

makroelemekkel megfelelően ellátva, a szükséges mikroelemek hiányában terméskieséssel kell 

számolnunk (www.perefert.hu). 

Mi az amitől felvehetővé válnak a tápelemek? 

Mindazon tényezők, amelyek hatással vannak a növények anyagcsere-folyamataira és 

befolyásolják a talaj tápanyagainak felvehetőségét.  

Befolyásoló tényező a növény gyökérzete, és a gyökerek lélegzése. Ez szoros összefüggésben van 

az egész növény anyagcsere-folyamataival. A gyökérlégzés nagyobb intenzitása több CO2-

termeléssel jár, és a növény tápanyagfelvételét is jelentősen befolyásolja.  

A hőmérséklet szintén hat a növények élettevékenységére, a fotoszintézisre, a légzésre, és 

befolyásolja a víz- és tápelem felvételt. Ha a vízhőmérséklet változik, akkor változik a víz 

viszkozitása, a sejtfal áteresztő képessége és a gyökérsejtek fiziológiai aktivitása. Alacsony 

talajhőmérsékleten egyes növényeknél lassul a gyökerek tápelem felvétele.  

Befolyásolják a mikroelemek talajbeli viselkedését a talaj nedvességviszonyai. Megállapítható, 

hogy a talaj nedvességtartalmának növekedésével egy bizonyos határig növekszik a kationok és 

anionok felvétele. Ha viszont a talajpórusok megtelnek vízzel, az kedvezőtlenül hat a 

gyökérlégzésre és csökken az ionfelvétel. A talaj nedvességváltozása közvetve is befolyásolja a 

tápelem felvételt, így a növekedést is.  

További befolyásoló tényező a talaj pH-ja. Ez nagymértékben befolyásolja a növény 

növekedéséhez szükséges tápanyagok felvehetőségét. Minél savanyúbb egy talaj, annál nagyobb 

mértékű az anionadszorpció, és fordítva, a talaj lúgos kémhatása a kation-megkötődést segíti elő.   

A talaj 7,5 pH-értéke felett a nehézfémek a molibdén kivételével megkötődnek, és a növények 

számára felvehetetlenné válnak. A talaj kémhatása nagymértékben befolyásolja a talajban lévő 

mikroszervezetek tevékenységét. Ezek közül a nitrifikáló baktériumok tevékenysége erősen függ 

a közeg kémhatásától is.  

A talaj adszorpciós tulajdonságai. A talajkolloidok képesek felületükön megkötni a 

különböző ionokat. 
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A pH mellett a talaj szervesanyag-tartalma is jelentősen befolyásolja a nehézfémek 

viselkedését. A szerves anyagok - különösen a humusz - növelik a talaj nehézfém-visszatartó 

képességét, főként a kadmium, a higany és a cink vonatkozásában. Ahogy növekszik a szerves 

anyagok mennyisége, úgy nő a talaj adszorpciós képessége, melynek eredményeképpen 

fémorganikus komplexek alakulnak ki. A kis koncentrációban előforduló nehézfémek gyorsan 

megkötődnek a talaj felső rétegében (SZABÓ, 2000). 

A talajba kerülő szervesanyag-maradványok biológiai úton lebomlanak, majd a bomlás 

termékei humusszá szintetizálódnak. A humifikáció és az ásványosodás üteme és sebessége 

meghatározza a talaj humuszkészletét és azon tápelem készletét is, amely a szerves anyagok 

lebomlása révén a növény számára felvehetővé válik (FÜLEKY, 1999). 

 

1.4.4 Az elemek közötti kölcsönhatások 

Az egyes elemek kapcsolatában jelen vannak azok a tények, hogy némelyik elem segítő 

jellegű (szinergista), a másik ellenirányú (antagonista) hatást fejt ki más elemekre. Ezek abban is 

megnyilvánulnak, hogy egymás felvételét elősegítik, illetőleg gátolják, továbbá a szervezetben 

való mozgásban, szállításban is jelentkeznek ezek a kölcsönhatások (STEFANOVITS – FILEP– 

FÜLEKY, 1999).  

A mezőgazdaságból régóta ismert jelenség a kalcium és a magnézium közötti 

antagonizmus. Az ember szervezetében hasonló kapcsolatban van a kálium és a nátrium: egymás 

felvételét és az élettani folyamatokban betöltött szerepüket kölcsönösen gátolják. A növények 

életében, továbbá az állati és emberi anyagcserében is találkozhatunk ilyen kapcsolatokkal, a réz 

és a cink például kölcsönösen gátolják a másik élettani „érvényesülését" (PAIS, 1999). 

 

 

1. ábra Mérgező elemek és néhány létfontosságú elem kölcsönhatása 

(PAIS, 1999) 
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Az ionok egymásra gyakorolt hatását két nagy csoportra oszthatjuk: 

- közvetlen hatás, kémiai kicsapás 

- közvetett hatás (ioncsere, ionantagonizmus stb.) 

Közvetlen kémiai kicsapás a talajok tápanyagainak felvehetőségét nagymértékben befolyásolja. 

Erre látunk példát savanyú talajokban a foszfát kicsapódására alumínium, ill. vas ionok hatására, 

de megemlíthetjük azt is, hogy meszes talajokban a fémes mikroelemek kicsapódnak, ha 

nagyobb a mésztartalom és magasabb a pH. Ilyen módon Fe, Mn, Cu hiány következhet be a 

talajokban. 

Az antagonista kölcsönhatások között szokták említeni a cink és a foszfátok közötti hatást 

is. E példa kapcsán szeretnénk jelentős különbséget tenni a valódi és a látszólagos antagonizmus 

között: számunkra a szinergizmus és az antagonizmus mindig aktív, élettani jellegű 

kölcsönhatást jelent, a cink és a foszfátok közötti gátlásnak azonban a cink-foszfát rossz 

oldékonysága az oka. Az ilyen kölcsönhatásnak csak közvetve van köze az élettanhoz, ezért azt 

inkább passzív antagonizmusnak nevezhetjük. 

Kétségkívül aktív és egyidejűleg kölcsönös antagonizmus áll fenn a mérgező nehézfémek, 

továbbá sok létfontosságú fém között. Az elemek közötti kölcsönhatást szemléltetve a 4. ábra 

három közismerten mérgező nehézfém és néhány esszenciális makro- és mikroelem közötti 

kapcsolatokat tünteti fel. A külső körben lévő létfontosságú elemek ionjai – megfelelő 

koncentrációban – képesek a középen ábrázolt elemek mérgező hatását csökkenteni (LOCH – 

NOSTICZIUS, 1992). 
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II. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

Nagydobrony alluviális síkságon fekszik, amelyet a Tisza, illetve annak jobb oldali 

mellékfolyói együttesen töltöttek fel. A község környékén a barna erdőtalajok különböző 

altípusai találhatók, melyek mindegyike különböző mértékben, de jellemzően glejes. Mechanikai 

összetételüket tekintve ezek agyagos vályog és agyag talajok. A barna erdőtalajokon szántóföldi 

növénytermesztés folyik, főképpen őszi kalászosokat, burgonyát, kukoricát termesztenek. Kisebb 

területeken réti talajokat találunk, amelyeket legelőként, kaszálóként hasznosítanak. A község 

mellett található a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum. 

 

 

2.1 Mintavétel 

A kutatómunka mintegy 6 területre terjed ki, ahol különböző talajtípusok találhatók. A 

mintavételi pontok kijelölése az 1:200 000 léptékű, az Ukrán SzSzK talajtérképe Kárpátalja 

területére (1969) alapján történt. A talajminták eltérő hasznosítású mezőgazdasági (szántóföld, 

legelő, gyümölcsös, kiskert) és nem mezőgazdasági (Vadvédelmi rezervátum) területekről lettek 

begyűjtve, 0 – 20 és 20 – 40 cm-es rétegekből (ДСТУ 4287:2004). Egy átlagminta 5 - 8 hektáros 

területet jellemez. Hat helyszínről összesen 12 mint lett begyűjtve. 

A begyűjtött talajmintákban a megfelelő előkészítés után négy mikroelem, a réz, cink, 

ólom és kadmium növények általi felvehető koncentrációját határoztuk meg. A mikroelemeken 

kívül vizsgáltuk a talajok humusz tartalmát és kémhatás, amelyek befolyásolják a mikroelemek 

talajban való mozgását, növények általi felvehetőségét. 

 

2. ábra Mintavétel szántóföld 0-20 

és 20-40 cm-es rétegeiből 

      3. ábra Mintavétel erdő alatt kialakult 

talaj 0-20 és 20-40 cm-es rétegeiből
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4. ábra Mintavétel konyhakert 

talajának 0-20 és 20-40 cm-es 

rétegeiből 

 

5. ábra Mintavétel legelő  

talajának 0-20 és 20-40 cm-es 

rétegeiből 

 

 

 

2.2 Meghatározási módszerek 

A begyűjtött mintákat szétterítettük és légszáraz állapotig szárítottuk. Ezt követően 1 mm-

nél kisebb méretűre aprítottuk. 

A talajok felvehető mikroelem készletének kivonásához ammónium-acetát puffer oldatot 

(pH 4,8) használtunk az Ukrajnában elfogadott szabványoknak megfelelően (ДСТУ 

4770.5:2007; ДСТУ 4770.7:2007 – ДСТУ 4770.8:2007). A talaj:oldat arány =1:5, azaz 10 g 

talajhoz 50 cm3 extraháló oldatot adtunk. A talajt az extraháló szerrel egy órán keresztül 

körkörös rázógépen rázattuk. Szűrést követően a kivonatot háromszor egymásután koncentrált 

salétromsav és hidrogén-peroxid keverékével kezeltük. A НNО3 és Н2О kipárologtatása után a 

mintákat oldottuk és C-600 típusú grafitkemencés atomabszorpciós spektrofotométer 

segítségével meghatároztuk a mikroelemek koncentrációit. 
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A talaj szerves szén tartalmának meghatározására a Tyurin-féle módszert használtuk. A pH 

érték mérése direkt potenciometriás módszerrel, WTW pH-Ion Level 2 pH-mérőhöz kapcsolt 

SenTix61 kombinált üvegelektróda segítségével történt. 

A növények mikroelem ellátottságának megítéléséhez a vizsgálati adatokat határértékekkel 

hasonlítottuk össze. A szakirodalomban többféle határértéket is használnak a talajok felvehető 

mikroelem készletének kiértékelésére Az 1 táblázatban található értékek a növények mikroelem 

igényeiből indul ki és három ellátottsági szintet határoz meg (alacsony, közepes, magas) három 

növénycsoportra, illetve termesztési feltételekre. 

 

1. táblázat 

A talajok csoportosítása a növények mikroelem ellátottságának függvényében 

(extraháló szer: ammónium acetát puffer oldat, pH=4,8, Krupskij – Aleksandrova féle 

módszer) 

(Fatejev, Zacharova, 2005) 

 

Ellátottság A talaj mikroelem tartalma, mg kg-1 

 Mn Cu Zn Co 

Kevésbé mikroelem igényes növények 

(kalászosok, kukorica, hüvelyesek, burgonya) 

alacsony 

közepes 

magas 

< 5 

5 – 10 

> 10 

< 0,1 

0,1 – 0,2 

> 0,2 

< 1 

1 – 2 

> 2 

< 0,07 

0,07 – 0,15 

> 0,15 

Mikroelem igényes növények 

(zöldségek, évelő füvek, napraforgó) 

alacsony 

közepes 

magas 

< 10 

10 – 20 

> 20 

< 0,2 

0,2 – 0,5 

> 0,5 

< 2 

2 – 5 

> 5 

< 0,15 

0,15 – 0,30 

> 0,30 

Kifejezetten mikroelem igényes növények 

(ide soroljuk az öntözött és magas műtrágyaadagok mellett termesztett növényeket) 

alacsony 

közepes 

magas 

< 20 

20 – 40 

> 40 

< 0,5 

0,5 – 1 

> 1 

< 5 

5 – 10 

> 10 

< 0,30 

0,30 – 0,70 

> 0,70 

 

Később az 1. táblázatban található adatokat átdolgozták, pontosabban összevonták és így 

alakultak ki a 2. táblázatban található értékek. Ezeket az értékeket használják fel az értékelő 

kartogramok elkészítésénél. A kartogramokon az egyes ellátottsági szintekhez tartozó 

színkulcsokat szabvány írja elő. 
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2. táblázat 

A talajok felvehető mikroelem tartalmának megítélése 

(extraháló szer: ammónium acetát puffer oldat, pH=4,8) 

Mikroelem 

A növények mikroelem ellátottsága 

nagyon 

alacsony 
alacsony közepes magas  

nagyon 

magas  

színjelölés a kartogramon 

piros sárga zöld égszínkék kék 

mikroelem koncentráció, mg/kg 

Mn < 7,0 7,1 – 10,0 10,1 – 15,0 15,1 – 20,0 > 20,1 

Zn < 1,50 1,51 – 2,00 2,10 – 3,00 3,10 – 5,00 > 5,10 

Cu < 0,15 0,16 – 0,20 0,21 – 0,30 0,31 – 0,50 > 0,51 

Co < 0,10 0,11 – 0,15 0,16 – 0,20 0,21 – 0,30 > 0,31 

 

A 3. táblázat a talajok megengedhető felvehető mikroelem tartalmára vonatkozóan ad 

útmutatást. Ennyi a maximálisan megengedett érték adott mikroelemből a talajban, e fölött már 

károsító hatása van növényre, levegőre (transzmissziós hatás), vízre, állatra, emberre. 

 

3. táblázat 

A talajok megengedhető felvehető mikroelem tartalma 

(extraháló szer: ammónium acetát puffer oldat, pH=4,8, Krupskij – Aleksandrova 

féle módszer) 

(Fatejev, Paschenko, 2003) 

 

Réz 3 Általános egészségügyi érték 

Cink 23 Transzmissziós érték 

Mangán 

csernozjom, gyepes-podzol talaj 
  

pH 4,0 60  

pH 5,1 – 6,0 80  

pH > 6,0 100  

Kobalt 5 Általános egészségügyi érték 

Króm 6 Általános egészségügyi érték 

Nikkel 4 Általános egészségügyi érték 

Ólom 6 Általános egészségügyi érték 

Kadmium 5 Általános egészségügyi érték 
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III. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 

 

A vizsgálatok során 12 mintát vizsgáltunk meg Cu, Zn, Pb, és Cd ellátottság szempontjából. 

Továbbá vizsgálva lett a pH-érték és a humusz tartalom, amit a szerves szén mennyiségével 

fejeztünk ki. A minták közül nyolc szántóföldi, kettő legelő és kettő kerti talaj. A vizsgált 

területek talajtípusai a következők: glejes gyepes podzoltalaj (168. talajkód a talajtérképen), 

glejes gyeptalaj (162. talajkód a talajtérképen) és gyengén glejes gyepes közepesen podzolos 

talaj (8. talajkód a talajtérképen) (6.ábra). 

 

 

6. ábra A Nagydobrony környéki talajok 
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A vizsgálati eredményeket az 5. táblázatban foglaltuk össze. 

A talajok mikroelem ellátottságának értékelését a 2. táblázat alapján készítettük el. Ebben 

a táblázatban a növények szempontjából vannak meghatározva a határértékek, miszerint 

elkülöníthetünk kevésbé mikroelem igényes növényeket (kalászosok, kukorica, hüvelyesek, 

burgonya), mikroelem igényes növényeket (zöldségek, évelő füvek, napraforgó) és kifejezetten 

mikroelem igényes növényeket (ide soroljuk az öntözött és magas műtrágyaadagok mellett 

termesztett növényeket). A növények mikroelem ellátottsága lehet alacsony, közepes vagy 

magas. 

 

3.1 A talajok felvehető réz ellátottsága Nagydobrony környékén 

 

A mérési eredményeket diagramon ábrázoltuk (7. ábra). 

 

 

7 ábra A Nagydobrony környéki talajok felvehető réz tartalma 

 

Elsőként a legelőről vettünk talajmintát, ami gyengén glejes gyepes közepesen podzolos 

talajon van (talajtérképi kódja 8). 

A vizsgálatok eredményeként a felvehető réz ellátottság a legelőről vett talajmintákban: 

0-20 cm mélységben 0,35 mg kg-1; 20- 40 cm mélységben 0,27 mg kg-1. Az érték és a táblázat 

alapján az a következtetés vonható le, hogy ez a réz tartalom elegendő a mikroelem igényes talajt 

kedvelő/igénylő növények számára. 
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4. táblázat  

Vizsgálati eredmények 

Mintavétel helye 

Kód a 

talaj 

térképen 

Talaj-

képző 

kőzet 

Mező-

gazdasági 

használat 

Talaj-

réteg 

pH 

(KCl) 

Szerves 

szén 
Mikroelem tartalom 

Cu Zn Pb Cd 

cm % mg kg-1 légszáraz talajra számítva 

Kisdobrony 8 
idős 

allúvium 
legelő 

0 – 20 6,40 1,25 0,35 12,03 1,75 0,012 

20 – 40 5,80 0,98 0,27 11,90 1,56 0,013 

Kisdobrony 162 
idős 

allúvium 
szántóföld 

0 – 20 5,92 0,93 0,41 9,80 0,87 0,011 

20 – 40 6,32 0,68 0,23 10,95 0,75 0,012 

Kisdobrony 8 
idős 

allúvium 
szántóföld 

0 – 20 5,89 0,80 0,51 7,30 0,42 0,011 

20 – 40 6,10 0,36 0,20 8,00 0,36 0,013 

Kisdobrony 168 
idős 

allúvium 
szántóföld 

0 – 20 6,30 0,75 0,29 7,85 0,32 0,014 

20 – 40 6,00 0,58 0,19 10,23 0,48 0,012 

Nagydobrony 162 
idős 

allúvium 
számtó föld 

0 – 20 5,94 0,90 0,32 7,20 0,56 0,015 

20 – 40 5,72 0,72 0,25 6,85 0,62 0,016 

Nagydobrony 168 
idős 

allúvium 
kert 

0 – 20 5,36 0,63 0,56 6,50 0,34 0,010 

20 – 40 5,15 0,54 0,43 6,90 0,24 0,011 
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A minták között egyetlen minta van, amelyben a réz ellátottság alacsony. Ebben a 

mintában a felvehető réz koncentráció értéke 0,19 mg kg-1. Szántóföldi talajról vett minta, 

glejes gyepes podzoltalajról (168. talajkód), 20-40 cm mélységben. Ez a talaj a kevésbé 

mikroelem igényes növények igényeit sem képes kielégíteni. További két minta pedig a 

kifejezetten mikroelem igényes növények által kedvelt talajok közé tartozik. Az egyik minta 

gyengén glejes gyepes, közepesen podzolos talajról (8. talajkód) származik és 0,51 mg kg-1 

értéket mutat. A mintavétel helye mezőgazdaságilag használt terület – szántó. A második 

minta, 0,56 mg kg-1 értékkel, a glejes gyepes podzoltalajról (168. talajkód) származik. A 

terület mezőgazdasági hasznosításának típusa szántóföld, illetve kert. A gabonafélékre 

jellemző leginkább a réz hiányára való érzékenység, ám ezeken a területeken a vizsgálatok 

alapján elegendő mennyiség van belőle. 

Mivel a réz mozgékonysága a talajban rendkívül kicsi, a talajszelvényekben a 

felszíntől lefelé haladva többnyire csökken. Ebben az esetben is beigazolódott ez a csökkenés. 

A 0-20 cm mélységből vett mintákban minden esetben nagyobb a réz tartalma, míg a 20-40 

cm mélységből vett mintáké kisebb (5. táblázat). Általánosságban véve, a talajok réztartalma 

megfelelő a növények számára. 

A legtöbb növény csak csekély mennyiségben vesz fel rezet, mégis szükséges a 

növények számára, mivel fontos biokémiai funkciókat tölt be. Nélkülözhetetlen az enzimek 

katalizálásában, és a terminális oxidációban. Részese a fotoszintézisnek és a fotoszintetikus 

elektrontranszportnak, hozzájárul a klorofill és más növényi pigmentek stabilitásának 

megőrzéséhez. Fontos szerepet tölt be a szénhidrát-anyagcserében is. 

A rézhiány következtében a növények növekedése lassul, a levelek szürkés-zöldekké 

válnak, klorotikusak lesznek. A hiánytünetek mindig a fiatal növényeken jelentkeznek. 

Gabonaféléknél a Cu hiánya a levelek kifehéredésével kezdődik. Jellegzetes tünet az ún. 

„fehérkalászúság”. A rézhiányos állományok gátolt buga-, illetve kalászképzése-, valamint a 

léha szemek részarányának növekedése jelentős veszteségekhez vezet. A rézre legjobban 

reagáló növények: kukorica, zab, herefélék, gyümölcsfélék, sárgarépa, cékla. 

A réz feleslege ritkán fordul elő, mivel a réz a talajrészecskékhez erősen kötődik. Az 

erősen savanyú talajokon esetlegesen fellépő réztöbblet következményei a satnya 

gyökérnövekedés, a gyökércsúcs pusztulás valamint a termésdepresszió. 

A Cu-ellátottságot három kategóriában vizsgáltuk: 

 1.  Kevésbé mikroelem igényes növények  

 2.  Mikroelem igényes növények (zöldségek, évelő füvek, napraforgó) 
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 3. Kifejezetten mikroelem igényes növények (ide soroljuk az öntözött és magas 

műtrágyaadagok mellett termesztett növényeket) 

A 8. ábra az első kategóriát mutatja be, amelyben olyan növények szempontjából 

határozták meg a mikroelem ellátottság értékét, amik kevésbé mikroelem igényesek. Ilyen 

növények például a kalászosok, kukorica, hüvelyesek, burgonya, amelyek általában 

legelterjedtebbek a gazdálkodók termesztett kultúrái közül. Ezeket a növényeket leginkább 

szántóföldeken, vagy kertekben termesztik, és közepes a réz igényük, 0,1 – 0,2 mg kg-1 között 

változik. A kapott eredmények meghaladják ezeket a határértékeket. Ezt a térkép is jól 

mutatja. Láthatóan mindenhol magas a réz értéke. 

A mérések eredményei azt mutatják az 7. ábrán, hogy az általunk mért legkisebb 

eredmény is meghaladja a közepes értéket ebben a kategóriában. Az a következtetés biztosan 

levonható, hogy a növények itt nem szenvednek a réz hiánytól. 

 

 

8. ábra. Nagydobrony környéki talajok réz ellátottsága 

a kevésbé mikroelem igényes növények szempontjából 
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A következő a mikroelem igényes növények kategóriája. Ide tartoznak a zöldségek, 

évelő füvek, napraforgó. E szerint is készítettünk térképet a talajokról. Ebben a kategóriában 

is három ellátottsági szintet különbeztetünk meg. Alacsony az ellátottság ott, ahol a réz 

koncentrációja a talajban kevesebb, mint 0,2 mg kg-1, közepes ellátottsági értéket mutat a 

talaj, ha 0,2 – 0,5 mg kg-1 között változik a réz mennyisége, és magas ellátottságot mutat a 

talaj, ha 0,5 mg kg-1-tól nagyobb mennyiségben van a réz. 

Az alábbi térkép bemutatja a mérések és elemzések által létrejött eredményeket 

(9.ábra). 

 

 

9. ábra. Nagydobrony környéki talajok réz ellátottsága 

a mikroelem igényes növények szempontjából 

 

A mikroelem igényes növények szempontjából közepes ellátottsági értékeket kaptunk 

az összes területre vonatkozóan. A Nagydobrony környéki talajok réz tartalma 0,19 – 0,56 mg 
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kg-1 között változik, ami elegendő a növények számára, hogy fel tudják venni az alapvető 

mennyiséget. 

A harmadik kategória a kifejezetten mikroelem igényes növényekre vonatkozik. Ezek 

olyan növények, amelyek öntözés és magas műtrágyaadagok mellett vannak termesztve. Az 

ilyen növények számára alacsony ellátottságnak felel meg, ha a talaj réz tartalma kevesebb, 

mint 0,5 mg kg-1. Elegendő, vagyis közepes az ellátottság, ha ennek értéke 0,5 – 1 mg/kg-1 

között változik. Magasnak bizonyul az ellátottság még ezeknél a növényeknél is, ha 1 mg/kg-1 

fölötti értéket kapunk a réz koncentráció mérésekor. 

Erre a kategóriára is készítettünk térképet (10. ábra). A mért eredményeink a 

kifejezetten mikroelem igényes növények szempontjából alacsonynak bizonyultak. Az 

általunk mért eredmények között, egy minta közelíti meg a közepes ellátottsági értékeket 0,51 

mg kg-1-al, és egy minta haladja meg a 0,5 mg kg-1-t, amelynek értéke 0,56 mg/kg-1. 

 

 

10. ábra. Nagydobrony környéki talajok réz ellátottsága  

a kifejezetten mikroelem igényes növények szempontjából 
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3.2 A talajok felvehető cink ellátottsága Nagydobrony környékén 

 

A cink ellátottság értékelése szintén a 2. táblázat alapján történt. A különböző 

mélységekből vett minták cink tartalma között nincsenek nagy különbségek (11 ábra). A 

cinket a növények viszonylag kis mennyiségben veszik fel. A növények cinktartalma mégis 

többszöröse a réztartalomnak. 

 

11 ábra A Nagydobrony környéki talajok felvehető cink tartalma 

 

A gyengén glejes gyepes, közepesen podzolos talajról (legelő) 0-20 cm-s mélységből 

vett minta 12,03 mg kg-1 értékkel cink többletet mutat, ugyanis még a kifejezetten cinkigényes 

növények számára is – mint a kukorica, bab és len – a maximális határérték, amit a növény 

még elbír viselni 10 mg kg-1. A 20-40 cm mélységből vett minta értéke 11,90 mg kb-1, amely 

szintén többletet mutat. Tehát egyértelmű, hogy a legelő talajaiban a cink ellátottsága 

meghaladja azt a mennyiséget, ami még a legigényesebb növényeknek is szükséges lenne. Ez 

a gazdálkodóknak nem okoz gondot, mivel a legelő területeken nem termesztenek semmilyen 

kultúrát. Ugyanerről a talajtípusról szántóföldi művelés alatt álló területről is vettünk mintát. 

Az Zn-tartalom itt 0-20 cm-en 7,30 mg kg-1, 20-40 cm mélységről pedig 8,00 mg kg-1. Ez a 

két érték a kifejezetten mikroelem igényes növények számára a közepesen megfelelő 

ellátottságot mutatja. Ebbe a kategóriába soroljuk az öntözött és magas műtrágyaadagok 

mellett termesztett növényeket. 
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Glejes gyeptalajon szintén négy mintát vizsgáltunk. Mind a négy mintát szántóföldi 

művelés alatt álló talajokról gyűjtöttük. A 0-20 cm mélységen a cink-tartalom 9,80 és 7,20 mg 

kg-1. Ezek is a közepes ellátottsági értéket képviselik a kifejezetten mikroelem igényes 

növények talajait tekintve. A 20-40 cm mélységen az értékek 10,95 és 6,85 mg kg-1. Ebben az 

esetben az cink ellátottságot tekintve a 10,95 mg kg-1 ismét többletet jelent, és magas 

ellátottságról árulkodik még a kifejezetten mikroelem igényes növények számára is. 

Glejes gyepes podzoltalajon is négy mintát vizsgáltunk, melyek között két minta 

szántóföldi művelésű területről lett gyűjtve, további kettő pedig kerti talajából. A 

szántóföldről gyűjtött talaj cink tartalma 0-20 cm mélységben 7,85 mg kg-1, ami közepes 

ellátottságra utal az öntözött és magas műtrágyaadagok mellett termesztett növények 

esetében. A 20-40 cm mélységről vett minta tartalma 10,23 mg kg-1. Ez már a magas 

ellátottság kategóriájába tartozik. A kerti talaj esetében az értékek 0-20 cm-en 6,50 mg kg-1, 

20-40 cm-en pedig 6,90 mg kg-1. E két érték teljesen normális és közepes ellátottságot mutat. 

Ezen a kerti talajon paprikát termesztettek, amelynek teljesen megfelelő, sőt kedvező ez az 

érték. 

 

 

12. ábra. Nagydobrony környéki talajok cink ellátottsága  

a kevésbé mikroelem igényes növények szempontjából 
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A cink a növények számára nélkülözhetetlen mikroelem. Jelentős enzimalkotórész és 

enzimaktivátor, mely aktívan vesz részt a fehérje-anyagcserében és az auxintermelés 

serkentése révén a növények növekedés szabályozásában. Mozgékonysága a talajban csekély, 

a kémhatás csökkenésével növekvő tendenciájú. 

A cink mennyisége a talajban általában alacsony, ezért is szembetűnő a vizsgálati 

területen (Nagydobrony) mért mennyiség. A Krupskij – Aleksandrova féle táblázat alapján, a 

kevésbé mikroelem igényes növények esetében a cink koncentrációja alacsonynak számít a 

talajban, ha kevesebb, mint 1 mg kg-1. Közepesnek mondható, ha az értékek 1 és 2 mg kg-1 

között mozognak és magasnak, ha ez meghaladja a 2 mg kg-1-t. A talajminták 0 – 20 cm 

mélységből származnak, ami azért lényeges, mert a növények ebben a rétegben eresztenek 

gyökeret, ez szolgál táptalajul számukra. A diagramon és az ábrán is jól látható, hogy 

Nagydobrony és környéke talajai a vizsgált mintákból nyert adatok alapján igen magas cink 

koncentrációval rendelkezik: a legkevesebb koncentrációt mutató minta eredménye (6,50 mg 

kg-1) is többszörösen meghaladja a normál értéket. Helyenként ennél is kimagaslóbb számokat 

figyelhetünk meg: az egyik területről származó minta meghaladja a 12 mg kg-1 –t is. A 

további értékek átlagosan 7 és 8 mg kg-1 körülire tehetők. 

 

 

13. ábra. Nagydobrony környéki talajok cink ellátottsága 

a mikroelem igényes növények szempontjából 
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A cink jelenlétének természetes és mesterséges okai is lehetnek. Az utóbbi esetben 

főként a túlzásba vitt műtrágyázás állhat a felhalmozódás hátterében. A növények – 

tűrőképességükhöz mérten – jelzik a nyomelemek hiányát és többletét is. Jelen esetben a cink-

többlet áll fenn, melynek tünetei hasonlóak a vas-, illetve a mangán-hiány tüneteihez, ahol a 

fiatal levelek érközei világosodnak, sárgulnak, míg az erek zöldek maradnak (klorózis). A 

különbség, hogy ez esetben nem csak a fiatal leveleken figyelhető meg ez a jelenség. Jellemző 

a levelek vörösesbarna vagy sárgásbarna elszíneződése is. A növény végül visszamarad a 

fejlődésben és elpusztul. Az árpa különösen érzékenyen reagál a cink-többletre. 

Ha a második ellátottsági kategóriát vesszük figyelembe és a mikroelem igényes 

növények szempontjából elemezzük a talajokat, akkor szintén magas értékeket kapunk. 

Alacsony szintű ellátottság esetében kevesebb, mint 2 mg kg-1-ra van szüksége a növénynek, 

közepes ellátottság esetén 2 – 5 mg kg-1 között kell legyen a talaj cink tartalma, magas 

ellátottsági talajok esetében több mint 5 mg kg-1. Az ezeken a területeken termesztett 

növények érzékenyen reagálhatnak a többletre. 

 

 

14. ábra. Nagydobrony környéki talajok cink ellátottsága  

a kifejezetten mikroelem igényes növények szempontjából 
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A harmadik kategóriát tekintve ahol a növények kifejezetten igénylik a 

mikroelemeket, a talajok cinkkel való ellátottsága, egy kivételével, minden területen közepes 

értéket mutat. A közepes érték ebben a kategóriában 5 – 10 mg kg-1. Az 5 mg kg-1-től kisebb 

ellátottság alacsonynak bizonyulna, ám a 10 mg kg-1-nál nagyobb pedig magas ellátottságnak 

számít. 

A térképen jól látszik, hogy a gyengén glejes, gyepes, közepesen podzolos talaj (8. 

talajkód) ellátottsági szintje magas. A talajminta legelő talajáról származik, ezért az itt 

jelenlévő magas érték – 12,03 és 11,90 mg kg-1 – akár már káros is lehet a növények számára. 

3.3 A talajok nehézfém szennyezettsége Nagydobrony környékén 

 

3.3.1 A felvehető ólom koncentráció kiértékelése 

A talajok felvehető ólom tartalmának egészségügyi határértéke 6 mg kg-1. Ettől 

minden mért eredmény messze áll. A környezetbe került ólom 95%-a antropogén eredetű. 

Egyik legnagyobb szennyező forrást az ólomtartalmú üzemanyagok jelentetik, amelyeket 

hazánkban betiltottak, de ettől függetlenül a közlekedési utakat szegélyező talajokban ólom 

dúsulás mutatható ki. Továbbá a mezőgazdasági területeken egyes peszticidek (pl. 

ólomarzenát) is növelhetik a talaj ólomkoncentrációját. 

A vizsgált minták között van egy, amely a mért értékeket tekintve kimagaslik a többi 

közül, a 0 – 20 cm mélységben 1,75 mg kg-1, a 20 – 40 cm mélységben pedig 1,56 mg kg-1 a 

felvehető ólom koncentráció. A mintát egy legelő talajából vettük. Az ólom koncentráció 

értéke pedig valószínűleg azért magasabb, mert a közelben található egy benzinkút, amely 

szennyezően hathat. 

 

 

15. ábra A Nagydobrony környéki talajok felvehető ólom tartalma 
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A növények az ólmot abszorbeálják, de ennek mennyisége nem arányos a talaj ólom 

tartalmával, mivel a talajban lévő ólom olyan erősen kötődik, hogy a növények nem tudják 

felvenni. Az ólom a növények számára toxikus hatású, gátolja azok növekedését és a 

fotoszintézist. A leveleken klorotikus tüneteket okoz, valamint a gyökérzet elfeketedését 

váltja ki. Emellett romlik a vízháztartás, amely az ásványi táplálkozás zavarait és a 

sejtmembránok szerkezetének és permeábilitásának romlását okozza, valamint felborítja az 

enzimek és a fitohormonok működését. 

 

3.3.2 A felvehető kadmium koncentráció kiértékelése 

A talaj kadmium szennyezését az ipari tevékenység mellett a foszfát műtrágyák, az 

istállótrágya, a szennyvíziszapok nagy kadmium tartalma okozhatja. Mobilitása és a növények 

általi felvehetősége függ annak kémiai formáitól. A talajban előfordulhat oldott formában, 

kolloidokhoz kötve, talajásványokba zárva és oldhatatlan csapadék formában. Általában 

lineáris összefüggés van a talajok és a növények kadmium tartalma között. Az 5 – 20 mg kg 

kadmium tartalom általában már toxikus tüneteket okoz: a növények növekedése gátolt, 

gyökérzetük károsodik, a levelek kloritikusak, a levélszélek vagy a levél erek vörösesbarnára 

színeződnek. A kadmium gátolja a fotoszintézist és a transzspirációt, akadályozza az 

esszenciális mikroelemek felvételét és szállítását. 

 

 

16 ábra A Nagydobrony környéki talajok felvehető kadmium tartalma 

 

Savanyú talajokon a növények Cd felvétele intenzívebb, ami esetünkben szerencsére 
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értékek (0,010 – 0,015 mg/kg-1) az általános egészségügyi érték (5 mg/kg-1) csupán 0,25 % -t 

éri el. 

A kadmium is szinte elhanyagolható mennyiségben van jelen a talajban az 

egészségügyi határértékhez (5 mg kg-1) viszonyítva. 
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Összefoglalás 

 

A dolgozatban a Nagydobrony környéki talajok mikroelem tartalmát vizsgáltuk. Hat 

helyről gyűjtöttünk talajmintát, külön a 0 - 20 és 20 - 40 cm-es rétegekből. A területek, 

amelyeket megmintáztunk mezőgazdasági művelés alatt állnak úgy, mint szántóföld, legelő és 

konyhakert. Az összesen tizenkét mintában négy elemet vizsgáltunk: rezet, cinket, ólmot és 

kadmiumot. A felvehető mikroelemek koncentrációját a Krupskij-Alexandrova féle módszer 

szerint, ammónium-acetát puffer oldatból (pH 4,8) határoztuk meg. A réz és cink esetében 

kiértékeltük a talajok ellátottsági szintjét a növények igényei szempontjából, az ólom és 

kadmium tekintetében pedig a nehézfém szennyezettséget. 

A vizsgálatok kimutatták, hogy a talajok felvehető réz tartalma a 0 – 20 cm-es 

rétegben 0,29 – 0,56 mg kg-1, a 0 – 40 cm-es rétegben 0,19 – 0,43 mg kg-1 között változik. A 

Nagydobrony környéki talajok réz ellátottsági szintje a kevésbé mikroelem igényes növények 

számára magas, a mikroelem igényes növények számára közepes, míg a kifejezetten 

mikroelem igényes növények szempontjából alacsony. 

Vizsgálataink alapján a Nagydobrony környéki talajokban jellemzően magas a 

felvehető cink koncentráció. A talajok cink ellátottsága minden vizsgált területen legalább 

közepes, de többnyire magas mind a kevésbé mikroelem igényes növények, mind a 

mikroelem igényes és mind a kifejezetten mikroelem igényes növények szempontjából. 

A talajok felvehető ólom és kadmium koncentrációja az egészségügyi határértékhez 

viszonyítva elhanyagolható. Az ólom esetében a legmagasabb értéket a legelő talajában 

mértük, ami a 0 – 20 cm-es rétegben 1,75 mg kg-1, a 20 – 40 cm-esben pedig 1,56 mg kg-1 

volt. Ennek okát az üzemanyagokból származó szennyezettségben látjuk, mivel a közelben 

egy benzinkút található. A többi területen jóval egy mg kg-1 alatt volt a növények számára 

hozzáférhető ólom mennyisége. A felvehető kadmium viszont az egészségügyi határértékhez 

viszonyítva mindenhol elhanyagolható koncentrációban van jelen a talajban. 
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РЕЗЮМЕ 

Робота була спрямована на дослідження вмісту мікроелементів в ґрунтах біля с. 

Велика Добронь. Нами були відібрані зразки ґрунтів окремо з 0 – 20 см та 20 – 40 см 

шарів на шістьох полях. Території де були відібрані зразки перебувають у 

сільськогосподарському використанні, а саме: орні землі, пасовища та огород. У всього 

дванадцяті зразках нами були визначені чотири елементи: мідь, цинк, свинець та 

кадмій. Концентрацію рухомих форм мікроелементів екстрагували аміачно-ацетатним 

буферним розчином з рН=4,8 за методом Крупського-Александрової. Оцінювали 

забезпеченість ґрунтів міддю та цинком в залежності від потреб рослин. Вміст свинцю 

та кадмію обговорювали з точки зору забрудненості ґрунту. 

Дослідження показали, що доступний рослинам вміст міді у 0 – 20 см шарі 

ґрунту коливається в межах 0,29 – 0,56 мг кг-1, у 0 – 40 см шарі в межах 0,19 – 0,43 мг 

кг-1. Забезпеченість ґрунтів міддю біля с. Велика Добронь для рослин невисокого 

виносу мікроелементів – висока, для рослин підвищеного виносу мікроелементів – 

середня, а для рослин високого виносу мікроелементів – низька. 

За нашими дослідженнями для ґрунтів біля с. Велика Добронь характерний 

високий вміст доступних форм цинку. Забезпеченість ґрунтів цинком на всіх 

досліджених територіях щонайменше середня, однак в більшості випадків висока як 

для рослин невисокого виносу мікроелементів, так і для рослин підвищеного і високого 

виносу мікроелементів. 

Вмістом рухомих форм свинцю та кадмію у ґрунті відносно гранично 

допустимих концентрацій можна знехтувати. Сама велика кількість свинцю була 

визначена в ґрунті пасовища, у 0 – 20 см шарі вона становила 1,75 мг кг-1, а у 20 – 40 см 

шарі 1,56 мг кг-1. Причиною підвищеної концентрації свинцю може бути забруднення 

від горючих матеріалів, так як поблизу розташована заправка. На інших територіях 

концентрації доступних рослинам форм свинцю були на багато нижче одного мг кг-1. В 

той же час доступний кадмій повсюди у ґрунтах відносно гранично допустимих 

вміститься в незначних концентраціях. 
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