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BEVEZETŐ 

 

Az elmúlt években a talajok „összes” fémtartalmának a meghatározása mellett nagy teret 

kapott azok felvehető mikroelem tartalmának a vizsgálata is. A különböző talajtípusok, a 

környezetvédelmi szempontok, az eltérő növénytáplálási előírások és nem utolsó sorban, az 

elemek vegyületeinek az eltérő oldhatósága miatt azonban erre a célra számos kivonószer 

használata terjedt el (MOLNÁROS és GRÁCZOL, 2000; KÁDÁR, 1998). 

Kémiai összetételükben és hatásmechanizmusukban is nagymértékben különböznek 

egymástól. Használatuk esetén még ugyanarra a talajtípusra vonatkozóan is eltérő számadatokat 

kapunk, amelynek következménye, hogy az így kapott eredmények egymással nehezen, vagy 

egyáltalán nem vethetőek össze. 

Ukrajnában az egész ország területén, talajtípustól függetlenül is a pH=4,8 értékű 

ammónium-acetát pufferoldatot alkalmazzák az élettani szempontból fontos mikroelemek és a 

toxikus nehézfémek felvehető mennyiségének meghatározására is. Azonban ezt a kivonószert 

kevés országban használják.  

A környező országokban - mint Romániában, Szlovákiában és Magyarországon – a 

szabvány által előírt és nemzetközileg is igen elterjedt az EDTA-komplexet tartalmazó Lakanen-

Erviö és a dietilén-triamin-penta-acetát oldatokat használják kivonószerként.  

Az eltérő módszertani megközelítésből kifolyólag az Ukrajnában végzett felvehető 

nehézfém tartalmakra vonatkozó vizsgálatok eredményei nemzetközi szinten nehezen 

értelmezhetőek és komoly akadályt jelentenek az egész Kárpát-medencét érintő 

környezetvédelmi problémák feltárásában és azok lefolytatásában is.  

Kárpátalján a fent vázolt probléma aktuális, ugyanis a kárpát-medencei régió egészét 

tekintve is elmondható, hogy az elmúlt évtizedekben számos környezetszennyezési probléma is 

felmerült, úgy, mint a veszélyes hulladékok kezelése és azok nem megfelelő tárolása, illetve a 

korábban keletkezett szennyezések helytelenül vagy egyáltalán nem történő felszámolása, 

melynek következményei főként a talajszennyezés formájában nyilvánulnak meg. 

Munkánk céljául a következőt tűztük ki: 

- a talajtulajdonságok hatásának vizsgálata a különböző extraháló szerek által kivont réz-, 

cink- és mangánmennyiségekre. 

A kutatás során az alábbi feladatokat végezzük el: 

- a széles körben elterjedt Lakanen-Erviö és dietilén-triamin-penta-acetát DTPA 

összehasonlító vizsgálata az Ukrajnában szabványosított pH=4,8 ammónium-acetát 
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pufferoldattal a felvehető cink-, réz- és mangántartalom jellemzésére a Kárpátaljai-alföld eltérő 

talajtípusaiban; 

- a kivonószerek által kapott eredmények statisztikai kiértékelése, a meghatározások 

közös módszertani alapokra való helyezése, a vizsgálati adatok átjárhatóságának biztosítása; 

- a saját, valamint a korábban mások által publikált és a jelen munkában megállapított 

egyenletekkel átszámított mérési eredmények alapján Kárpátaljai-alföld és több ország talajainak 

ellátottságának összehasonlítása a fentebb említett három mikroelem vonatkozásában. 
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I. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

 

1.1. A különböző kivonószerek és az ammónium-acetát pufferoldat 

hatásmechanizmusának és alkalmazásának leírása 

 

1.1.1. Az Ukrajnában használt ammónium-acetát pufferoldat tulajdonságainak leírása 

 

Az ammónium-acetát pufferoldat pH-ja eltérő lehet. Használják a 4,3, 4,8, 7,0 pH-jú 

változatát (KÁDÁR, 1998). Ukrajnában a növények számára felvehető mikroelem mennyiségek 

kivonásához a 4,8 pH-jút alkalmazzák (НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ,2007).  

Az oldat eltérő kémhatásából adódóan a kioldott frakció is eltérő lehet. A pH=7,0 oldat 

leginkább a könnyen mobilizálható és közvetlenül a növény felvehető frakciót, míg az erősebben 

savas kémhatáson pótlólag inkább a karbonátokhoz kötött, a felületen kicsapott, valamint a 

szerves anyaghoz gyengébben kötött frakciók is leválnak.  

A kivonószer előállításának módszerét КРУПСКИЙ és АЛЕКСАНДРОВА írta le 1964-ben. 

Ezen oldat által kivont mikroelem mennyiségek kis koncentrációkban is jól mérhetőek. 

Hátránya, hogy a módszer nemzetközi szinten nem megfelelően szabványosított, ugyanis 

különböző molaritású oldatokkal, eltérő talaj-kivonószer arányokkal, rázatási idővel dolgoznak.  

Az oldatot egy-egy adott pH-értékre állítják be, így különböző talajokon a kioldás más-

más frakciókat tükrözhet, tehát talajtulajdonságok szerint kísérletesen kalibrálni szükséges az 

adatokat (KÁDÁR, 1998). 

 

1.1.2. A Lakanen-Erviö kivonószer tulajdonságainak leírása 

 

A Lakanen-Erviö kivonószer a felvehető mikroelemek extrahálásához alkalmazott 

leginkább elfogadott módszer. Nemcsak az oldható tápelemek, de a toxikus nehézfémek 

meghatározására is alkalmas (MSZ-08-1722/1, 1989). 

Elsődleges alkalmazási és felhasználási területe a különböző szennyező anyagok 

jellemzése egy adott mintában (MSZ 20135, 1999). Gyakran használják rendszeres 

szűrővizsgálatok, környezetvédelmi monitoringok és utómonitoringok végzése során. 

A Lakanen-Erviö kivonószer ammónium-acetátot és EDTA (etilén-diamin-tetra-acetát) 

komplexképzőt tartalmaz (LAKANEN és ERVIÖ, 1971).  
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Kémiai összetételét nézve, főbb jellemzője, hogy kelát adalékot tartalmaz, amely képes 

megnövelni a fémek koncentrációját, úgy, hogy megváltoztatja annak oldódási egyensúlyát 

(KREMPER et al., 2008). 

Leginkább az ionosan kötött fémeket képes kivonni a talajokból, mellyel a növényi 

gyökerek általi mobilizálást lehet modellezni és azt a hányadot kivonni, melyet potenciálisan 

felvehetnek a növények (HAJDU, 2008).  

Lehetősége abban rejlik, hogy a növények számára mobilis mikroelemek felvételének 

előrejelzésére alkalmas oldat. Bizonyos növényi akkumulációs vizsgálatokkal kiegészítve 

azonban jobban reprezentálhatóak az eredmények. A növények számára felvehető 

nehézfémekkel szennyezett talaj követésére alkalmas, viszont ezzel a kivonószerrel végzett 

vizsgálatokat ajánlott integrálni más kivonási eljárásokkal vagy biológiai tesztekkel (MSZ 

20135:1999). 

Sokfémes szennyezettség fennállásával nehezen alkalmazható, elsősorban a cink, a réz, a 

mangán, a molibdén, az ólom, kadmium mennyiségek kimutatására használják (HAJDU, 2008).  

 

1.1.3. A DTPA (dietilén-triamin-penta-acetát) kivonószer tulajdonságainak leírása 

 

A dietilén-triamin-penta-acetát (DTPA) az EDTA-t tartalmazó Lakanen-Erviönél 

gyengébb kivonószernek minősül. Ez utóbbinak az előnyei és hátrányai rá is vonatkoznak 

(KREMPER et. al., 2008).  

A DTPA pufferoldattal, a CaCl2 és triklóramin vagy trietanolamin keverékével a 

mérsékelten mobilis fém frakciót becsülik. LINDSAY és NORVELL (1978) munkája nyomán pedig 

az adatok is többé-kevésbé értelmezhetők agronómiailag a vas, mangán, cink, réz, újabban pedig 

a nikkel elemekre. 

A rutin, elsősorban a semleges/közel semleges vagy meszes talajok mezőgazdasági 

növényeinek élettani szempontból fontos mobilis mikroelemek – úgy, mint a Zn, Mn, Cu – 

mennyiségi vizsgálataira alkalmas (O’CONNOR, 1988). A minta előkészítése viszonylag egyszerű 

(KÁDÁR, 1995). 

NORWELL 1984-es munkájának eredményei arra mutattak rá, hogy a pH jelentősen 

befolyásolja a szennyező hatással összefüggésbe hozható elemek aktivitását, illetve a 

hatásmechanizmusát. A kémhatás csökkenésével a vizsgált talajokban a nehézfémek 

koncentrációja megnövekedett.  

Ez az extrakciós eljárás tehát sikeresen alkalmazható közel semleges talajok mikroelem 

vizsgálataira, ám a környezetszennyezésből adódóan magas nehézfém tartalmú talajok esetében 
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az eredmények értékelése során szükséges figyelembe venni más vizsgálati paramétereket, 

illetve integrálni egyéb kiegészítő eljárásokkal is (TAYLOR et al., 1992). 

 

1.2. Különböző talaj-kivonószerekkel végzett összehasonlító vizsgálatok 

 

1.2.1. Különböző extrahálószerekkel végzett felvehető mikroelem tartalom vizsgálatok 

Magyarországon 

 

A korábbiakban MARTH (1990) vizsgálta a Lakanen-Erviö és a DTPA kivonószerek 

közötti összefüggéseket, amely során a réznél 0,97, a cinknél 0,44, a mangánnál pedig 0,42 

korrelációs együttható értéket kapott. Leírása szerint figyelembe kell venni a különböző talaj 

paraméterek eredményeit is, ugyanis ezek befolyásolhatják a kioldott mikroelem mennyiségeket.  

KÁDÁR 1998-as munkájában leírta, hogy azért alkalmaznak különböző mechanizmusú 

kivonószereket, hogy képesek legyenek jellemezni az eltérő kötésű vegyületformákat a talajban, 

így a szennyező anyagtól, nehézfémektől, valamint a talajparaméterektől függően még ugyanaz 

az extrahálószer más mennyiséget von ki. Ezért univerzális módszer nélkül és az adatok 

összehasonlíthatósága érdekében megegyezés jött létre az intenzív kutatások nyomán a 

tekintetben, hogy mely módszerek felelhetnek meg a követelményeknek, így harmonizálva a 

módszereket.  

MOLNÁROS és GRÁCZOL 2000-ben végzett a réz, a cink és a mangán mennyiségek 

kimutatására összehasonlító vizsgálatsorozatokat a Lakanen-Erviö és a KCl-EDTA 

kivonószerekkel. Munkájukban leírták, hogy a különböző talajtulajdonságok – úgy, mint a 

kémhatás, CaCO3-tartalom, a szerves anyag tartalom, illetve az Arany-féle kötöttségi szám – 

jelentős mértékben befolyásolják a talajok mikroelem-tartalmát, illetve a különböző 

kivonószerekkel kivonható elemek mennyiségét.  

A vizsgálatok legfontosabb eredményei azt mutatták, hogy a talajtulajdonságok szorosan 

összefüggnek egymással. A korrelációs analízis alapján elemenként fontos összefüggéseket 

állapítottak meg. A réz esetében a KCl –EDTA a kémhatással és a kötöttséggel korrelált, 

azonban a Lakanen-Erviöv-féle kivonószerre nem találtak igazolható kapcsolatot. A cinknél 

MOLNÁROS és GRÁCZOL (2000) vizsgálatai alapján a kivonószerek egymással nem korreláltak. 

Viszont a mangán esetében – az említett három elem közül - a legszorosabb a kapcsolat a 

talajtulajdonságokkal és egymással is.  

Tehát, a Lakanen-Erviö és KCl – EDTA kivonószerek között – a mangán kivételével – 

nem mutattak ki statisztikailag alátámasztott kapcsolatot, amelyet a talajok sokféleségével, 
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illetve a minták elenyésző számával magyaráztak, valamint arra a következtetésre jutottak, hogy 

savanyú pH-n a KCl – EDTA, meszes talajon a Lakanen-Erviö kivonószer von ki több 

mikroelem mennyiséget. Emellett, a kivonószerek hatása a talajparaméterek függvényében 

jelentős különbséget mutat elemenként. 

A réztartalom meghatározására BALLÁNÉ és társai (2007) a KCl-EDTA, CaCl2 -DTPA és 

CaCl2-DTPA-TEA talaj kivonószereket hasonlították össze. Eredményeik azt mutatták, hogy a 

kivonószerek között szoros összefüggések vannak, valamint arra a következtetésre jutottak, hogy 

a kivonatok réztartalma, valamint a növény rézkoncentrációja közötti kapcsolat szorossága 

erősen talajtulajdonság függő. 

A Lakanen-Erviö és a DTPA kivonószerek közötti összefüggéseket KREMPER és társai is 

(2008) vizsgálták. A mintahalmazt különböző csoportokra osztották a kötöttség, kémhatás és 

karbonáttartalom, valamint a humusztartalom szerint. Az 1. táblázatban az általuk elvégzett 

korreláció számítások eredményei vannak összefoglalva. Munkájuk megerősíti a már fentebb 

leírt vizsgálati eredményekből levont következtetéseket: a talajtulajdonságok és a mobilis 

mikroelem-tartalom között összefüggések vannak, valamint, hogy a különböző talajparaméterek 

nagyban befolyásolják az alkalmazott kivonószerek hatásmechanizmusát.  

Eredményeik azt mutatják, hogy a különböző extrahálószerekkel kivont mikroelem arány 

közel azonos a vizsgált talajparaméterek változásánál, így pedig a kivonószerek egymással 

helyettesíthetőek. Ez alapján lehetővé válik a KCl-EDTA kivonószeres eredmények összevetése 

a nemzetközi irodalomban található Lakanen-Erviö és CaCl2-DTPA kivonószerekre kapott 

eredményekkel. 

1. táblázat. 

A különböző talajparaméterek és a vizsgált extrahálószerek közötti statisztikai 

összefüggések (KREMPER et al., 2008) 

Talaj-

paraméterek 

Cink (Zn2+) Réz (Cu2+) 

A kivonószerek korrelációs együtthatói 

Lakanen-

Erviö 

KCl-

EDTA 

DTPA-

CaCl2 

Lakanen-

Erviö 

KCl-

EDTA 

DTPA-

CaCl2 

Arany-féle 

kötöttségi 

szám 

0,127 0,11 -0,108 0,302 0,268 0,249 

pH 0,05 0,09 0,02 0,298 0,285 0,156 

Humusz (%) 0,075 0,023 0,025 0,137 0,193 0,059 
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A talajok Lakanen-Erviö kivonószerben mért mikroelem-tartalmát, valamint az „összes” 

fémtartalom közötti összefüggéseket SZABÓ (2000) vizsgálta. 

Eredményeik azt igazolták, hogy minél magasabb az „összes” fémtartalom, annál 

magasabb a felvehető mikroelem mennyiség is. Az értékeket összevetették az egyes 

talajtulajdonságok (szemcseösszetétel, szervesanyag-tartalom, pH, CaCO3-tartalom) kvantitatív 

eredményeivel is.  

A cink esetében azt tapasztalták, hogy a vizsgált tényezők közül legnagyobb hatása a talaj 

agyagtartalmának volt. A korrelációs együttható a talaj agyagtartalma és a Lakanen-Erviö 

kivonószer között r=0,47.  

Emellett megvizsgálták a korrelációs kapcsolatot a fentebb említett hányados és a talaj 

szervesanyag-tartalma között is, amely r=0,29, ami azt jelenti, hogy a szerves anyagok kis 

mértékben hozzájárulnak a növények számára felvehető cinktartalom növeléséhez. 

A réz esetében a fentebb említett hányados és az egyes talajtulajdonságok között egyetlen 

esetben sem találtak r=0,3-nál kisebb korrelációt, ami arra utal, hogy az egyes talajparaméterek 

nagyban nem befolyásolják a felvehető mikroelem-tartalmat. 

 

1.2.2. Különböző extrahálószerekkel végzett felvehető mikroelem tartalom vizsgálatok 

Ukrajnában 

 

Az Ukrán Szabvány (ДСТУ 4770, 2005) a mikroelemek kioldására a pH=4,8 

ammónium-acetát pufferoldatot írja elő. Ezt a kivonószert a Szovjetunió volt tagállamaiban 

használják, - úgy, mint Oroszország és Fehéroroszország - így az ezzel a kivonószerrel végzett 

vizsgálati adatok a nemzetközi eredményekkel nehezen vagy egyáltalán nem vethetőek össze.  

A nemzetközileg is igen elterjedt DTPA-TEA és ammónium-bikarbonát DTPA 

kivonószerekkel, valamint a már fentebb említett pH=4,8 ammónium-acetát pufferoldattal 

végzett összehasonlító statisztikai vizsgálatokat ПОДОБЕД 2010-ben. 

A kutatást csernozjom talajmintákon végezték el a Zaporizzsjai Talajvédelmi Állomáson. 

A talajminták vizsgálatakor figyelembe vették azt is, hogy az adott területről származó 

talajműtrágyázva volt-e, illetve, hogy milyen típusú műtrágyákat, milyen arányban használtak a 

talajműveléshez.  

Eszerint 5 csoportot különítettek el: trágyamenteset, a szerves trágyázottat, valamint a 

nitrogén, foszfor és kálium arány szerint még további 3 csoportot (1:1:1, 3:3:3, 5:5:5). 

Kivonószerként pedig ammónium-acetát pufferoldatot (AAP), dietilén-triaminpenta-ecetsav 
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(DTP-TEA), valamint ammónium-bikarbonátos DTPA (AB-DTPA) oldatot alkalmaztak. Az 

erről közzétett eredményeiket a 2. táblázatban foglalták össze. 

  2. táblázat. 

A különböző kivonószerek által kioldott cink és réz mennyisége csernozjom talajon 

(ПОДОБЕД, 2010) 

Talajminta 

csoportok 

Cink (Zn2+), mg/kg Réz (Cu2+), mg/kg 

Kivonószerek 

AAP 

(pH=4,8) 
AB-DTPA 

DTPA-

TEA 

AAP 

(pH=4,8) 
AB-DTPA 

DTPA-

TEA 

Trágyamentes 0,29 0,64 1,86 0,15 1,37 3,78 

Szerves 

trágyázott 
0,32 0,65 1,51 0,17 1,07 3,61 

N19P17K10 

(1:1:1) 
0,34 0,54 1,62 0,18 0,9 3,51 

N56P51K31 

(3:3:3) 
0,45 0,71 1,31 0,16 1,12 3,53 

N93P85K52 

(5:5:5) 
0,46 0,7 1,49 0,16 1,32 3,63 

 

Az eredmények szerint a leghatékonyabbnak a talajmintacsoporttól függően AB-DTPA 

kivonószer bizonyult. A DTPA-TEA által extrahált mikroelem-tartalom közel háromszorosát 

sikerült kimutatni, míg az Ukrajnában alkalmazott pH=4,8 ammónium-acetát pufferoldatnak 

közel a húszszorosát (ПОДОБЕД, 2010). 

A csernozjom talajokon az ammónium-acetát pufferoldat és a DTPA kivonószer közötti 

összehasonlító vizsgálatait БОРОДІНА és társai végezték 2013-ban hét mikroelemre (Co, Cu, Ni, 

Pb, Cr, Mn, Zn). Összesen 27 talajmintát vizsgáltak, melyeknek pH-értéke 5,9 és 8,0, a 

humusztartalma pedig 3,1 és 5,8% között mozgott. Eredményeik azt mutatták, hogy a DTPA és 

ammónium-acetát pufferoldat által kivont cink- és mangánmennyiségek között erős korreláció 

figyelhető meg: Zn (r=0,79), Mn (r=0,72). A réz esetében a korreláció negatív volt (r= (-0,2). 
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II. ANYAG ÉS MÓDSZERTAN 

 

2.1. A talajminták begyűjtése és előkészítése 

 

Vizsgálatainkhoz összesen 16 talajmintát gyűjtöttünk be. A mintavételezés különböző 

hasznosítású területekre terjedt ki: kert, szántóföld, legelő, szőlő és erdő. A begyűjtött minták 

három talajtípust reprezentálnak: podzolos glejes gyeptalaj, podzolos barnaföld, podzolos barna 

erdőtalaj. A mintavételi pontok kijelölésénél és a talaj típusának meghatározásánál az 1:200 000 

léptékű, az Ukrán SzSzK talajtérképe Kárpátalja területére vonatkozó térkép lapjait használtuk. 

A mintákat a talaj felső 0 – 20 cm-es rétegéből szedtük meg. Szárítás után achát 

mozsárban 1 mm-nél kisebb méretűre porítottuk.  

Ezt követően az előkészített talajmintákban, eltérő kivonószerekkel meghatároztuk a 

cink-, réz- és mangánkoncentrációt. Illetve vizsgálat alá kerültek a talajtani szempontból olyan 

fontos paraméterek, mint a talajok kálium-kloridos oldatban és vizes szuszpenzióban 

meghatározott pH-értéke, a humusztartalom, valamint a talajok „összes” fémtartalma is.  

 

2.2. A felvehető cink-, réz- és mangántartalom extrahálásához használt oldatok 

elkészítése 

 

A talajok felvehető cink, réz és mangán mennyiségének kivonásához háromféle 

extrahálószert használtunk: az Ukrajnában elfogadott és alkalmazottammónium-acetát pH=4,8 

pufferoldatot, valamint a számos országban elterjedt Lakanen-Erviö kivonószert és a DTPA 

(dietilén-triamin-penta-acetát) pufferoldatot. 

Az ammónium-acetát puffer oldat elkészítése: 77 g-nyi ammónium-acetátot feloldottunk 

500 cm3 desztillált vízben, majd a teljes feloldódás után hozzáadtunk 50 cm3 98%-os ecetsavat. 

Ezután az oldatot desztillált vízzel kiegészítettük 1000 cm3-re, ezt követően az oldat kémhatását 

pH=4,8±0,05-re állítottuk (НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ,2007). 

A Lakanen-Erviö-féle oldat készítése: 1000 cm3-s mérőlombikba bemértünk 7,44 g-nyi 

EDTA-t, 37,3 cm3 25% (m/m) ammónium-hidroxidot és kb. 400 cm3 vizet. Az EDTA teljes 

feloldódása után hozzámértünk 57,1 cm3 98%-os ecetsavat és további 400 cm3 vizet. Az oldat 

pH-ját 3 mol/dm3 ecetsav vagy NH4OH oldattal 4,65±0,05-re állítottuk, majd a térfogatot 1000 

cm3-re kiegészítettük (HAJDU, 2008). 

A DTPA puffer oldat elkészítése: külön-külön desztillált vízben feloldottunk 1,97 g-

nyidietilén-triamin-penta-acetátot, 1,47 g-nyi kalcium-klorid dihidrátot, 13,3 cm3 trietanolamint. 
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Ezután az oldatokat összeöntöttük és a térfogatot 1000 cm3-re desztillált vízzel kiegészítettük. Az 

elkészült oldat pH-ját 7,3 értékre állítottuk (LINDSAY és NORVELL, 1978). 

A kivonószerek főbb jellemzőit a 3. táblázat foglalja össze. 

3. táblázat. 

A kivonószerek főbb jellemzői 

(НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ (2007), LINDSAY és NORWELL (1978), LAKANEN és ERVIÖ 

(1971)) 

Kivonószer 
A kivonószerek 

összetétele 

A talaj és a 

kivonószer 

aránya 

Rázatási idő 

(min) 
pH 

Ammónium-acetát 

pufferoldat 

0,9 M CH3COOH 

+ 

1,0 M CH3COONH4 

1:5 60 4,8 

Lakanen- 

Erviö kivonószer 

0,02 MEDTA 

+ 

0,5 M CH3COOH 

+ 

0,5 M CH3COONH4 

1:10 60 4,65 

DTPA pufferoldat 

0,005 M DTPA 

+ 

0,01 M CaCl2 

+ 

0,1 M trietanolamin 

1:2 120 7,2 

 

A vizsgálat során bemértük a módszer szerint előírt minta tömegét, hozzáadtuk a már 

előkészített extrahálószer szükséges térfogatát, majd a megadott ideig körkörös rázógépen 

rázattuk. Ezt követően az oldatot szűréssel elválasztottuk a talajtól. 

 

2.2.1. A talajok felvehető cink-, réz- és mangántartalmának megítélése 

 

A talajok cink-, réz- és mangánellátottságának megítéléséhez vizsgálati adatainkat a 

megadott, vagy már korábbiakban javasolt határértékekkel hasonlítottuk össze.  

Az Ukrajnában szabványosított ammónium-acetát pufferoldat által kivont mikroelem 

mennyiségek megítéléséhez a szakirodalomban többféle határértéket is használnak. Munkánk 

során erre a célra ФАТЕЕВ 2005-ben felállított határértékrendszert használtuk, ahol a mikroelem-

tartalmat színkódokkal is jelölik (4. táblázat). 
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4. táblázat. 

A talajok pH=4,8 ammónium-acetát puffer oldat által kivont felvehető cink-, réz- 

és mangántartalmának megítélése (ФАТЕЕВ, 2005) 

Mikroelem 

A növények mikroelem-ellátottsága 

nagyon 

alacsony 
alacsony közepes magas  

nagyon 

magas  

Színjelölés a kartogramon 

piros sárga zöld égszínkék kék 

Mikroelem-koncentráció, mg/kg 

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 

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

 

A Lakanen-Erviö kivonószerre vonatkozólag a KÁDÁR (2009) által javasolt 

határértékrendszert használtuk a felvető mikroelem mennyiségek megítéléséhez (5. táblázat). 

5. táblázat. 

A Lakanen-Erviö kivonószerre javasolt határértékek (KÁDÁR, 2009) 

Mikroelem 

Mikroelem-ellátottság 

alacsony közepes magas 

Mikroelem-koncentráció (mg/kg) 

Zn 10 40 90 

Cu 5 20 40 

Mn 25 150 > 150 

 

A számos országban elterjedt DTPA pufferoldattal extrahált cink-, réz- és 

mangántartalom megítéléséhez a 2016-ban Zbíral által leírt és javasolt határértékrendszert vettük 

alapul eredményeink kiértékeléséhez.  

6. táblázat. 

Javaslat DTPA határértékre (ZBÍRAL, 2016) 

Mikroelem 

Mikroelem-ellátottság 

alacsony közepes magas 

Mikroelem-koncentráció (mg/kg) 

Cu (< 1.0)1 0.80–2.7 > 2.7 

Zn < 1.0 1.0–2.5 > 2.5 

Mn < 10.0 (< 15.0)2 10.0–100 > 100 
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2.3. A különböző talajtulajdonságok meghatározása 

 

„Összes” fémtartalom. A talajminták „összes” fémtartalmának meghatározását a Talaj 

Információs Monitoring rendszer által leírt módszerrel végeztük. A mintákból 0,01 g-nyi 

pontossággal 1,00 g-ot a feltáróedényekbe mértünk. Ezt követően a már bemért talajokhoz 

hozzáadtunk 5,0 cm3 salétromsavat és 2,0 cm3 hidrogén-peroxidot. A feltáróedényeket lezárva 

szárítószekrénybe helyeztük, és 105 C° hőmérsékleten tartottuk 3 órán át.  A lehűlés után az 

oldatokat 50 cm3-es mérőlombikba szűrtük, a feltáróedényeket bidesztillált vízzel többször 

átöblítettük, majd a mosófolyadékot is a szűrőre vittük. Végül a mérőlombikot bidesztillált vízzel 

jelig öntöttük (TIM, 1995). A mangán esetében Magyarországon nem határoztak meg 

szennyezettségi határértéket, így az Ukrajnában használt, 1990-ben kiadott szabványban - 

ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО 02—10/51—2333 - leírt határértéket vettük alapul.  

7. táblázat. 

Az „összes” fémtartalom szennyezettségi határértékei (KVVM-EÜM-FVM (IV.14), 2009; 

ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО 02—10/51—2333, 1990) 

Mikroelem Szennyezettségi határéték (mg/kg) 

Zn 200 

Cu 75 

Mn 1500 

 

A felvehető és az „összes” cink-, réz- és mangánkoncentrációt láng atomabszorpciós 

spektrofotometriás módszerrel, Agilent Technologies 240 típusú műszer segítségével határoztuk 

meg. 

A pH-érték meghatározása. A talajok pH-értékét 1M KCl-os oldatban, illetve vizes 

szuszpenzióban határoztuk meg. A talaj és az oldatok aránya 1:2,5, rázatási idő 60 perc (CSOMA, 

2009).  

A talajok pH-értékének meghatározásához WTW Multi 9620 többparaméteres IDS 

mérőműszert használtunk. 
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8. táblázat. 

A talajok osztályozása kémhatásuk szerint (STEFANOVITS et al., 1999) 

pH Kémhatás 

˂4,5 erősen savanyú 

4,5-5,5 savanyú 

5,5-6,8 gyengén savanyú 

6,8-7,2 semleges 

7,2-8,5 gyengén lúgos 

8,5-9 lúgos 

>9 erősen lúgos 

 

A talajok humusztartalmának meghatározására a Tyurin-féle módszert alkalmaztuk 

(CSOMA, 2009). 

9. táblázat. 

Szántóföldek humusztartalom szerinti csoportosítása (CSOMA, 2009) 

 

Talaj altípus 

Humusztartalom, % 

igen 

gyenge 

gyenge közepes jó igen 

jó 

Gyepes-podzol 

homokos vályog 
 1,0 1,1 - 1,5 1,6 – 2,0 2,1 – 2,5  2,5 

Gyepes-podzol 

agyagos vályog 
 1,5 1,6 - 2,0 2,1 – 2,5 2,6 – 3,0  3,0 
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III. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 

 

Vizsgálatainkhoz 16 talajmintát gyűjtöttünk be a Kárpátaljai-alföld területéről. A 

begyűjtött mintákat gazdasági hasznosítás szerint csoportosítottuk, mégpedig szántóföldre, 

kertre, erdőre, legelőre, kaszálóra és szőlőre. 

 Ezen talajok mintáiban meghatározásra kerültek olyan paraméterek, mint a kémhatás, a 

humusztartalom és az „összes” fémtartalom. Emellett megvizsgáltuk a növények számára 

felvehető cink-, réz-, illetve mangántartalmat az Ukrajnában szabványosított (pH=4,8) 

ammónium-acetát pufferoldattal, valamint a számos országban elterjedt Lakanen-Erviö és DTPA 

(dietilén-triamin-penta-acetát) kivonószerekkel.  

Az eredmények értékelésének fő célja, hogy megvizsgáljuk, hogy a különböző 

talajtulajdonságok hogyan és miként befolyásolják a fentebb említett kivonószerek 

hatásmechanizmusát, a különböző extrahálószerek által megkapott adatokra összefüggéseket 

keressünk, ezáltal pedig átjárhatóságot biztosítsunk a kapott eredmények között, illetve, hogy a 

jelenlegi és már korábban közétett eredmények alapján értékeljük a Kárpátaljai-alföld felvehető 

cink-, réz- és mangántartalmát más országok ugyanezen mutatóival, nemzetközi vonatkozásban. 

 

3.1. A talajminták kémhatása 

 

A talajok pH-értéke KCl-os, illetve desztillált vizes kivonatokban is meghatározásra 

kerültek, ugyanis a vizes szuszpenzióban mért pH-érték csupán a talajoldat lehetséges 

hidrogénion-koncentrációját fejezi ki, de nem mutatja a talajkolloidok protonleadó képességét 

(FILEP és FÜLEKY, 1999).  

A KCl-os talajkivonat esetében azonban a kálium-ionok lecserélik a talajkolloidok 

állandó töltéshelyein adszorbeált hidrogénionokat is, ezért a KCl-oldat pH-ja mindig kisebb lesz 

a vizes szuszpenzióban mért értéknél, amely különbség információt ad a talaj savanyodásra való 

hajlamáról is (SZOLNOKI, 2014). 

A KCl-os talajkivonatokban mért átlagos pH 5,2, medián értéke 5,1, maximum értéke 

6,9, minimum értéke pedig 3,6. A desztillált vizes szuszpenzióban mért átlagértéke 6,4, medián 

értéke 6,3, minimuma 4,8, illetve a maximum értéke 7,5. Ezen statisztikai paraméterek 

eredményeit a 10. táblázat foglalja össze. A talajok KCl-os és vizes szuszpenzióban mért 

eredményeit pedig az 1. és 2. ábra szemlélteti. 
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10. táblázat. 

A vizsgált talajminták pH-értékeinek statisztikai paraméterei 

Statisztikai 

paraméterek 
pH (KCl) pH (H2O) 

Átlag 5,2 6,4 

Medián 5,1 6,3 

Minimum 3,6 4,8 

Maximum 6,9 7,5 

 

 

1. ábra. A talajok KCl-os kivonatban mért pH-értékei 

 

2. ábra. A talajok desztillált vizes szuszpenzióban mért pH-értékei 
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A két különböző kivonatban mért pH-értékek átlagos különbsége 1,2, így a vizsgált 

talajminták nagy többsége hajlamos – a mikroelemek mobilitása szempontjából kritikusnak 

tekinthető – savanyodásra. 

 

3.2. A talajminták humusztartalma 

 

A vizsgált talajminták átlagos humusztartalma 6,6%, medián értéke 3,35%, maximális 

értéke 17%, míg minimum értéke 1% (11. táblázat). A talajminták humusztartalmát (%) a 3. ábra 

is szemlélteti. 

11. táblázat. 

A vizsgált talajminták humusztartalmának statisztikai paraméterei 

Statisztikai 

paraméterek 
Humusz (%) 

Átlag 6,6 

Medián 3,35 

Minimum 1 

Maximum 17 

 

 

3. ábra. A talajminták humusztartalma 

Ahogyan a 3. ábra is mutatja, a humusztartalom igen változatos a vizsgált mintákban. Az 

1. szántó, 5 - 6. szőlő, 8. kert és 16. legelő minták gyenge humusztartalmúak (<2%); humuszban 
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közepes (2-4%) talajok a 4. szántó, 7. szőlő, 9. kert és 15. erdő mintái. A 2. és 3. szántó, a 

kaszálók és kertek mintáinak viszont a döntő többsége jó a humusztartalmú (>4%). 

A talajminták humusztartalom változatosságának oka az eltérően alkalmazott művelési 

módokra vezethető vissza, ugyanis a szerves trágyák talajba juttatása növeli, míg annak 

elmaradása hosszabb távon csökkentheti a mennyiségét. 

 

3.3. A talajminták „összes” fémtartalma 

 

A vizsgált talajminták „összes” cink-, réz- és mangántartalmának a statisztikai 

paramétereit a 12. táblázatban foglaltuk össze.  

12. táblázat.  

A talajminták „összes” fémtartalmának statisztikai paraméterei 

Statisztikai 

paraméterek 

„Összes” fémtartalom (mg/kg) 

Cink (Zn2+) Réz (Cu2+) Mangán (Mn2+) 

Átlag 65,3 45,2 614 

Medián 49,9 31,8 631 

Maximum 187,9 139,3 935 

Minimum 20,5 12,9 135 

Cink. A talajminták „összes” cinktartalmának átlag értéke 65,3 mg/kg, medián értéke 

49,9 mg/kg, maximuma 187,9 mg/kg, amelyet a 12. kaszáló mintájában mértünk és minimum 

értéke 20,5 mg/kg (11. kert minta). A KVVM-EÜM-FVM (IV.14) 2009-es rendelete szerint a 

szennyezettségi határérték a cinkre vonatkozóan 200 mg/kg, amelyet még a maximum érték sem 

haladt meg. A vizsgált minták „összes” cinktartalmát a 4. ábra szemlélteti. 

 

4. ábra. A talajminták „összes” cinktartalma 
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Réz. A vizsgált talajok „összes” réztartalmának átlagos értéke 45,2 mg/kg, medián értéke 

31,8 mg/kg, maximuma 139,3 mg/kg, amelyet a 16. legelő mintájában mértünk. A 

legalacsonyabb értéket pedig a 10. kaszáló mintájában mértünk (12,9 mg/kg). A szennyezettségi 

határérték a réz esetében 75 mg/kg, amelyet a maximum érték jóval meghaladt. A minták 

„összes” réztartalmát az 5. ábra szemlélteti. 

 

5. ábra. A talajminták „összes” réztartalma 

Mangán. A talajminták mangántartalmának átlag értéke 614 mg/kg, medián értéke 634 

mg/kg. A legmagasabb értéket az 5. szőlő mintája mutatott, amely 935 mg/kg, a legkisebb 

értéket pedig (135 mg/kg) a 15. erdő talajában mértük. A vizsgált minták „összes” 

mangántartalmát a 6. ábra szemlélteti.  

 

6. ábra. A talajminták „összes” mangántartalma 
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3.4. A vizsgált kivonószerek összehasonlítása a talajok felvehető mikroelem-

tartalmának függvényében 

 

A talajok felvehető cink-, réz- és mangántartalmának átlag, medián, minimum és 

maximum értékét a vizsgált három kivonószerre vonatkozólag a 13. táblázatban foglaltuk össze, 

ahol feltüntettük a három extrahálószerrel kivont mikroelem-koncentrációk egymáshoz 

viszonyított arányát is, egynek véve a Lakanen-Erviö kivonószerrel oldatba vitt mennyiséget. 

13. táblázat. 

A talajok felvehető mikroelem-tartalmának statisztikai paraméterei a különböző 

kivonószerekben 

Statisztikai 

paraméterek 

Cink (Zn2+, mg/kg) Réz (Cu2+, mg/kg) 
Mangán (Mn2+, 

mg/kg) 

Kivonószerek 

LE DTPA AAP LE DTPA AAP LE DTPA AAP 

Átlag 8 1,9 3,4 10,7 5,2 1,6 179 49,4 58,6 

Medián 3,9 2 2,5 6,7 2,9 0,65 231 52,5 63,3 

Minimum 1 0,1 0,57 2,11 0,05 0,17 15,4 2,12 11,5 

Maximum 64,3 3,8 18 35 3,8 6,8 378 115 127 

Arány 1 0,15 0,27 1 0,57 0,17 1 0,24 0,31 

 

3.4.1. A vizsgált kivonószerek összehasonlítása a talajok cinktartalmának függvényében 

 

A vizsgálatok eredményeit külön értékeltük a talajok mezőgazdasági igénybevétele 

szerint. 

A szántóföldi minták esetében az Ukrajnában standardizált pH=4,8 ammónium-acetát 

pufferoldat által kivont felvehető cink átlagos mennyisége 1,83 mg/kg volt.  

A leghatékonyabb kivonószernek a szántóföldi minták esetében a Lakanen-Erviö oldat 

minősült, amely átlagosan 3,4 mg/kg cinket vont ki a szántóföldi mintákból. Ez azzal 

magyarázható, hogy a Lakanen-Erviö kivonószer az ammónium-acetát puffer oldaton kívül 

EDTA-t (etilén-diamin-tetraacetát) tartalmaz, ami a cink-ionokkal képes komplexet képezni. A 

komplex képződés el tudja tolni az egyensúlyt a kioldási irányba, így az oldat cinktartalma 

megnövekszik.  
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A legalacsonyabb cinkkoncentrációk ezen minták esetében a DTPA pufferoldatban voltak 

mérhetőek, amely átlagosan 0,44 mg/kg. Ennek oka abban keresendő, hogy a DTPA oldatának 

pH értéke 7,2, ugyanakkor a cink vegyületek savas közegben jobban oldódnak.  

 

7. ábra. A vizsgált kivonószerek összehasonlítása a szántóföldek felvehető 

cinktartalmának függvényében 

A szőlőültetvények talajmintáinak esetében szintén a Lakanen-Erviö kivonószer minősült 

a leghatékonyabbnak - átlagosan 3,1 mg/kg cinket mértünk ebben az oldatban. Az ammónium 

acetát pufferoldat által kivont cink átlagos értéke 1,73 mg/kg. A DTPA pufferoldat, egy minta 

kivételével valamivel kevesebb cinket oldott ki a szőlő alatti talajok mintáiból, mint a pH=4,8-as 

ammónium-acetát. A DTPA kivonatban mért cink közepes koncentrációja 1,6 mg/kg volt. 

 

8. ábra. A vizsgált kivonószerek összehasonlítása a szőlőültetvények felvehető 

cinktartalmának függvényében 

A kaszálók és a legelő talajmintáinak esetében hasonló tendencia figyelhető meg, mint a 

szántóknál és a szőlőültetvényeknél, ugyanis ezen mintákban szintén a Lakanen-Erviö 

kivonószer által oldott koncentráció volt a legmagasabb, átlagban 3,6 mg/kg. Az Ukrajnában 

szabványosított ammónium-acetát pufferoldatban átlagosan 2,3 mg/kg-nyi cinket mértünk, a 

DTPA kivonószerben pedig annál kevesebbet - átlagban 2 mg/kg-t. 
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9. ábra. A vizsgált extraháló szerek összehasonlítása a kaszálók és a legelő felvehető 

cinktartalmának függvényében 

Az erdők és a kertek talajainál szintén a Lakanen-Erviö kivonószer bizonyult a 

leghatékonyabbnak – a komplexképzőt is tartalmazó kivonószer a kertek talajaiból aránylag 

magas cink koncentrációt oldott ki, amely 18 mg/kg. Ez az átlagérték a legmagasabb a többi 

vizsgált használati területhez viszonyítva. 

A kertekben begyűjtött talajmintákból az ammónium-acetát pufferoldat által kivont cink 

mennyiség volt a legminimálisabb. Azonban az erdőkből származó talajoknál a DTPA oldat volt 

a legkevésbé hatékony kivonószer. A DTPA és az ammónium-acetát pufferoldatokban mért 

felvehető cinktartalom átlagosan 7,5 mg/kg, illetve 6,5 mg/kg. 

 

10. ábra. A vizsgált kivonószerek összehasonlítása a kertek és az erdők felvehető 

cinktartalmának függvényében 

A vizsgált kivonószerek közül – a mobilis cinktartalom függvényében – az EDTA-t is 

tartalmazó Lakanen-Erviö kivonószer volt a leghatékonyabb az összes talajhasználati csoportnál.  

A kaszálók és a legelő talajain kívül az Ukrajnában használt ammónium-acetát 

pufferoldatban átlagosan magasabb cinkkoncentrációkat mértünk, mint a DTPA kivonószerben. 

Azonban egyes mintáknál a DTPA pufferoldattal magasabb cinkmennyiségeket sikerült kivonni.  
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A két extrahálószer közötti különbség eltérésének oka a talajok kémhatására vezethető 

vissza. Egyértelműen megfigyelhető, hogy a közel semleges, gyengén savanyú kémhatású 

talajok esetében a pH=7,2-es DTPA oldathatékonyabb, azonban az erősen savanyú talajokból 

inkább az Ukrajnában szabványosított ammónium-acetát pufferoldat extrahál magasabb 

cinkmennyiségeket. 

 

3.4.2. A vizsgált kivonószerek összehasonlítása a talajok réztartalmának függvényében 

 

A szántóföldek talajmintáinak esetében a komplexképzőt is tartalmazóLakanen-Erviö 

kivonószer által extrahált rézmennyiségek voltak a legmagasabbak - átlagosan 4,3 mg/kg.Az 

ammónium-acetát pufferoldat által kivont mennyiség a legminimálisabb, átlagosan 0,23 mg/kg. 

A DTPA oldatban 0,48 mg/kg-nyi átlagmennyiséget mértünk. Ettől függetlenül azonban, - 

ahogyan a 11. ábra is szemlélteti – a 2. és 4. talajmintáknál látható, hogy a DTPA oldat által 

kivont réztartalom kevesebb az ammónium-acetát pufferoldatban mértnél. Ez szintén a 

talajminták kémhatásával hozható összefüggésbe, ugyanis a pH=7,2 DTPA erősen savanyú 

talajokban kevesebb réz mennyiséget képes kioldani. 

 

11. ábra. A vizsgált kivonószerek összehasonlítása a szántóföldek felvehető 

réztartalmának függvényében 

A szőlőültetvények talajmintáinál szintén a Lakanen-Erviö kivonószer minősült a 

leghatékonyabbnak. A többi területhasználat alapján csoportosított minták eredményeivel 

összevetve - a szőlők talajaiból egészen magas felvehető réz mennyiséget vont ki, amely 

átlagosan 16,64 mg/kg. Ez az érték a terület használattal hozható összefüggésbe, ugyanis a szőlő 

különböző betegségeit gyakran réztartalmú szerekkel kezelik. Ezen mintáknál egyértelműen 

megfigyelhető, hogy az Ukrajnában szabványosított ammónium-acetát pufferoldat által kivont 
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rézmennyiség a legkevesebb, amely esetünkben közel 2,9 mg/kg. A 7,2 pH-jú DTPA oldat ennek 

az értéknek közel négyszeresét vonta ki, átlagosan 9,2 mg/kg-t. 

 

12. ábra. A vizsgált kivonószerek összehasonlítása a szőlőültetvények felvehető 

réztartalmának függvényében 

Akárcsak a szántók és a szőlőültetvények mintáinak esetében, úgy a vizsgált kaszálók és 

legelő talajaiban is a Lakanen-Erviö oldat által kivont rézmennyiség volt a legmagasabb, amely 

átlagosan 5,4 mg/kg. Az Ukrajnában szabványosított pH=4,8 ammónium-acetát pufferoldatban 

mértük a minimális értéket, átlagosan 0,54 mg/kg-t. A DTPA kivonószerben pedig a fenti 

értéknek közel ötszörösét, átlagban 2,4 mg/kg-t. 

 

13. ábra. A vizsgált kivonószerek összehasonlítása a kaszálók és legelő felvehető 

réztartalmának függvényében 

A kertek és erdők talajmintáinál egyértelműen a Lakanen-Erviö kivonószer bizonyult 

ismét a leghatékonyabbnak, amely átlagosan 14 mg/kg-nyi rézmennyiséget oldott ki. Itt 

kifejezetten a kertek esetében figyelhetőek meg magasabb értékek, amelyek – akárcsak a 

szőlőültetvények esetében – a terület használattal hozhatóak összefüggésbe (éves szinten több 

szerves maradvány jut a talajba, szerves trágyák, komposztok nagyadagú használata, réztartalmú 

növényvédő szerek kijuttatása). Itt szintén az a tendencia figyelhető meg, hogy az ammónium-
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acetát pufferoldat vonta ki a legkevesebb réz mennyiséget, amely átlagban 2 mg/kg. A DTPA 

oldatban mért felvehető rézkoncentráció átlag értéke közel háromszorosa az Ukrajnában 

szabványosított kivonószerének, amely 6,5 mg/kg. 

 

14. ábra. A vizsgált kivonószerek összehasonlítása a kertek és erdők felvehető 

réztartalmának függvényében 

Összefoglalva, a vizsgált kivonószerek közül felvehető réz mennyiségének tekintetében – 

akárcsak a cink esetében- az EDTA-t is tartalmazó Lakanen-Erviö-féle oldat bizonyult a 

leghatékonyabbnak minden talajhasználati típusnál. Ellentétben a cinkkel - néhány minta 

kivételével – a DTPA kivonószer hatékonyabbnak bizonyult az ammónium-acetát pufferoldattal 

szemben. Az említett néhány mintára vonatkozó eredmények esetében tapasztalható eltérések 

oka ismét a talajok kémhatására vezethető vissza. 

 

3.4.3. A vizsgált kivonószerek összehasonlítása a talajok mangántartalmának függvényében 

 

A szántóföldi talajmintáknál – akárcsak a cink és réz esetében – az EDTA-t tartalmazó 

Lakanen-Erviö oldat által kivont átlagos mangántartalom volt a legmagasabb, amely 41 mg/kg. 

Ahogyan a cinknél is, úgy a mangán vegyületei is savas közegben jobban oldódnak, ezért 

a semleges kémhatású DTPA oldatban mértük a legalacsonyabb mennyiségeket a szántóföldi 

mintáknál, amely átlagban 18,12 mg/kg volt. Az ammónium-acetát pufferoldat által kivont 

átlagmennyiség pedig 26,5 mg/kg.  
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15. ábra. A vizsgált kivonószerek összehasonlítása a szántóföldek felvehető 

mangántartalmának függvényében 

A szőlőültetvények talajmintáinál is ugyanaz figyelhető meg, mint a cink és a réz 

esetében. Ismét a Lakanen-Erviö kivonószerben mértük a legmagasabb értékeket, illetve az 

átlagmennyiséget is, amely 222,3 mg/kg. Az Ukrajnában használt ammónium-acetát pufferoldat 

által kivont mangánmennyiség – a 8. minta kivételével – volt a legalacsonyabb, átlagosan 74,9 

mg/kg. Azonban ez az érték csak csekély mennyiségben tér el a DTPA oldatban mért átlagos 

mangánkoncentrációtól, ami 75,5 mg/kg. 

 

16. ábra. A vizsgált kivonószerek összehasonlítása a szőlőültetvények felvehető 

mangántartalmának függvényében 

A kaszálók és a legelő talajmintáinál szintén a Lakanen-Erviö kivonószer által oldott 

mangántartalom volt a legmagasabb, átlagosan 233,8 mg/kg. Az Ukrajnában alkalmazott pH=4,8 

ammónium-acetát pufferoldatban átlagban 68,9 mg/kg-nyi mangánt mértünk, míg a DTPA 

kivonószerben némileg kevesebbet, átlagosan 62 mg/kg-t. 
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17. ábra. A vizsgált kivonószerek összehasonlítása a kaszálók és legelő felvehető 

mangántartalmának függvényében 

A kertek és erdők mintáinál is ismét a Lakanen-Erviö kivonószer bizonyult a 

leghatékonyabbnak - átlagban 221,9 mg/kg-nyi mennyiséget mértünk ebben az oldatban. A 

minimális koncentrációkat – minden minta esetében is – a DTPA kivonószerben mértük, amely 

átlagosan 46 mg/kg. Az ammónium-acetát pufferoldat által kivont átlag mangántartalom 65 

mg/kg volt.  

 

18. ábra. A vizsgált kivonószerek összehasonlítása a kertek és erdők felvehető 

mangántartalmának függvényében 

A vizsgálati adataink alapján elmondható, hogy ugyanaz a tendencia figyelhető meg a 

felvehető mangántartalom esetében is, mint a fentebb említett két mikroelemnél. A 

komplexképzőt is tartalmazó kivonószer, - a Lakanen-Erviö oldat - mindhárom mikroelem 

esetében a leghatékonyabb a talaj használattól függetlenül.  
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Azonban a semleges pH-jú DTPA oldat esetében megfigyelhető, hogy az erősen savanyú 

talajok vizsgálatánál nem a legeffektívebben alkalmazható, míg az Ukrajnában használt savanyú 

pH-jú ammónium-acetát puffer elsősorban ezen kémhatású talajoknál hatásos leginkább.  

 

3.5. Összefüggések vizsgálata a kivonószerekkel oldatba vitt mikroelem-koncentrációk és a 

talajtulajdonságok között 

 

3.5.1. A vizsgált kivonószerekkel oldatba vitt mikroelem-koncentrációk közötti 

összefüggések vizsgálata 

 

Cink. A talajmintákban az Ukrajnában használt ammónium-acetát pufferoldat, a 

Lakanen-Erviö és a DTPA kivonószerekkel meghatározott felvehető cinktartalomra elvégeztük a 

korrelációs és regressziós vizsgálatokat. A statisztikai analízis eredményei alapján az állapítható 

meg, hogy a minták talajainak a Lakanen-Erviö és az ammónium-acetát pufferoldatokban 

meghatározott cinkkoncentrációja között erős a lineáris összefüggés (r=0,98), melynek szoros 

kapcsolatát a 19. ábra szemlélteti.  

 

19. ábra. A Lakanen-Erviö és az ammónium-acetát pufferoldatokkal kivont 

cinkkoncentrációk közötti összefüggés 

A talajminták DTPA és ammónium-acetát pufferoldatokban mért mobilis 

cinkkoncentrációja között szintén erős lineáris összefüggést figyelhetünk meg (r=0,98) a 20. 

ábrán. 
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20. ábra. A DTPA és az ammónium-acetát pufferoldatokkal kivont 

cinkkoncentrációk közötti összefüggés 

Réz. A korrelációs analízis eredményei szerint a Lakanen-Erviö kivonószerben és az 

ammónium-acetát pufferoldatban meghatározott réz koncentrációja közötti összefüggés 

szignifikáns és közepes (r=0,75). A két kivonószer között az összefüggés a réz esetében a 

regresszió analízis alapján hatványos. Az ammónium-acetát és DTPA oldatokban meghatározott 

réz mennyiségek között az összefüggés közepes (r=0,84). A kivonószerek közötti összefüggés ez 

esetben is hatványos egyenlettel írható le. A feltárt kapcsolatokat a 21. és 22. ábra szemlélteti. 

 

21. ábra. A Lakanen-Erviö és az ammónium-acetát pufferoldat által kivont 

cinkkoncentrációk közötti összefüggés 
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22. ábra. A DTPA és az ammónium-acetát puffer oldatokkal kivont 

rézkoncentrációk közötti összefüggés 

Mangán. A statisztikai vizsgálat - akárcsak a réz esetében – hatványos összefüggéseket 

mutat. A Lakanen-Erviö és ammónium-acetát kivonószerek közötti korreláció erős (r=0,89). A 

DTPA és ammónium-acetát oldatokban mért felvehető mangán koncentrációk közötti 

összefüggés szintén erős és szignifikáns, a korrelációs együttható értéke r=0,97 (23. ábra). 

 

23. ábra. A DTPA és az ammónium-acetát pufferoldatokkal kivont 

mangánkoncentrációk közötti összefüggés 

A három extraháló szerrel meghatározott felvehető cink, réz és mangán koncentrációk 

közötti összefüggéseket leíró egyenleteket, illetve a hozzájuk tartozó determinációs együtthatók 

értékeit a 14. táblázatban foglaltuk össze. Ezen egyenletek matematikailag megalapozott 

átjárhatóságot biztosítanak a vizsgált kivonószerek által meghatározott mobilis cink-, réz- és 

mangánkoncentrációk között. 
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14. táblázat.  

Az kivonószerek közötti összefüggést leíró egyenletek 

Az összefüggéseket leíró egyenletek R2 

Réz 

CuAAP= 0,08 * (CuLE)1,124 0,570 

CuAAP= 0,492 *(CuDTPA)0,601 0,716 

CuLE= 8,768 * (CuAAP)0,508 0,570 

CuDTPA= 2,957 * (CuAAP)1,190 0,716 

Cink 

ZnAAP = 0,26 * ZnLE + 1,24 0, 960 

ZnAAP= 0,68 * ZnDTPA+ 1,12 0, 963 

ZnLE = 3,65 * ZnAAP - 4,25 0, 960 

ZnDTPA= 1,41 * ZnAAP - 1,46 0, 963 

Mangán 

MnAAP=2,557*(MnLE)0,607 0,786 

MnAAP=6,383*(MnDTPA)0,582 0,940 

MnLE=0,822*(MnAAP)1,294 0,786 

MnDTPA=0,061*(MnAAP)1,615 0,940 

 

Az összefüggéseket leíró egyenleteket felhasználva, az Ukrajnában használt pH=4,8-as 

ammónium-acetát pufferoldattal meghatározott felvehető cink-, réz- és mangánmennyiségek 

átszámolhatóak a leginkább elterjedt Lakanen-Erviö és DTPA kivonószerekre, így pedig a 

mérési eredmények nemzetközi szinten is összevethetőek. 

 

3.5.2. Összefüggések vizsgálata a kivonószerekkel oldatba vitt mikroelem-koncentrációk és 

a talajok kémhatása között 

 

A korrelációs és regressziós analízist a talajok kálium-kloridos és desztillált vizes 

kivonatokban mért kémhatásának a figyelembevételével végeztük el. Eszerint – mindkét 

szuszpenzióban mért pH esetében - mintáinkat erősen savanyú, gyengén savanyú és semleges 

kémhatású talajokra tudtuk csoportosítani.  

Kálium-kloridos oldatban mért pH. A statisztikai kiértékelés segítségével 

megállapítottuk, hogy a DTPA és ammónium-acetát pufferoldatokkal kivont réz mennyiségének 
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esetében erősen savanyú kémhatású talajoknál erős lineáris korreláció figyelhető meg, ahol 

r=0,92 (24. ábra).  

 

24. ábra. A KCl-os oldatban mért erősen savanyú talajok ammónium-acetát 

pufferoldattal és DTPA extraháló szerrel kivont réztartalma közötti összefüggés 

Emellett hatványos összefüggéseket véltük felfedezni szintén az ammónium-acetát puffer 

és DTPA oldattal extrahált rézmennyiség között a gyengén savanyú talajok esetében, illetve a 

gyengén és erősen savanyú talajok esetében az ammónium-acetát pufferoldat és Lakanen-Erviö 

által kivont réztartalom között. Az extraháló szerekkel kivont felvehető mikroelem-tartalom 

közötti összefüggéseket leíró egyenleteket, valamint azok determinációs (R2) együtthatóit a 

talajminták kémhatásának figyelembevételével a 15. táblázat foglalja össze. 

15. táblázat. 

A kivonószerek közötti összefüggést leíró egyenletek a felvehető réztartalomra 

vonatkozólag KCl-os oldatban mért eltérő talajkémhatás esetében 

Leíró egyenletek A talaj kémhatása R2 

CuAAP= 1,43*CuDTPA+2,6 Erősen savanyú 0,85 

CuAAP= 2,207* (CuLE)-0,40 Erősen savanyú 0,65 

CuAAP= 14,9*(CuLE)1,167 Gyengén savanyú 0,73 

CuAAP= 0,355*(CuDTPA)0,488 Gyengén savanyú 0,79 
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Vizes szuszpenzióban mért pH. Ebben az esetben a gyengén savanyú kémhatású 

talajoknál véltünk felfedezni erős korrelációt, azonban – a KCl-os oldatban mért kémhatással 

ellentétben – a cink- és mangántartalomra vonatkozóan. Megállapítottuk, hogy a DTPA 

pufferoldattal és a Lakanen-Erviö kivonószerrel extrahált cinkkoncentrációk esetében, a gyengén 

savanyú talajoknál erős lineáris korreláció figyelhető meg, ahol r=0,97. A két kivonószer szoros 

kapcsolatát a 25. ábra szemlélteti. 

 

25. ábra. A vizes szuszpenzióban mért gyengén savanyú talajok DTPA és 

Lakanen-Erviö extrahálószerrel kivont réztartalma közötti összefüggés 

Szintén lineáris összefüggéseket fedeztünk fel az ammónium-acetát puffer és DTPA 

oldattal, valamint a Lakanen-Erviö és DTPA oldat által kivont mangánkoncentráció között a 

gyengén savanyú talajoknál. A mikroelem-tartalom közötti összefüggéseket leíró egyenleteket, 

azok determinációs együttható értékeit a 16. táblázat foglalja össze. 

16. táblázat. 

A kivonószerek közötti összefüggést leíró egyenletek a felvehető cink- és 

mangántartalomra vonatkozólag vizes szuszpenzióban mért gyengén savanyú 

talajkémhatás esetében 

Leíró egyenletek A talaj kémhatása R2 

ZnDTPA= 7,5*ZnLE+43,7 Gyengén savanyú 0,94 

MnAAP= 5,2*MnDTPA+3,3 Gyengén savanyú 0,77 

MnLE= 14,8*MnDTPA 

+1,2 
Gyengén savanyú 0,72 
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3.5.3. Összefüggések vizsgálata a kivonószerekkel oldatba vitt mikroelem-koncentrációk és 

a talajok humusztartalma között 

 

A jó humusztartalmú talajoknál erős lineáris korrelációt figyelhetünk mind a három 

kivonószerre vonatkozóan a réz-, és a mangántartalom esetében is (26., 27. ábra). A felvehető 

cinktartalomnál azonban csak a két komplexképző kivonószer, a Lakanen-Erviö és DTPA oldat 

között találtunk erős lineáris összefüggést (r=81). 

 

26. ábra. A jó humusztartalmú talajok ammónium-acetát és DTPA 

extrahálószerrel kivont réztartalma közötti összefüggés 

 

27. ábra. A jó humusztartalmú talajok ammónium-acetát és DTPA 

extrahálószerrel kivont mangántartalma közötti összefüggés 

A közepes humusztartalmú talajoknál a cinktartalomra vonatkozóan mindhárom 

kivonószer esetében csak gyenge korreláció figyelhető meg.   
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Azonban a rézkoncentrációnál erős lineáris korreláció van az ammónium-acetát és DTPA 

pufferoldatok között (r=0,87), illetve a DTPA és Lakanen-Erviö kivonószerek között (28. ábra). 

 

28. ábra. A humusztartalomban közepes talajok DTPA és Lakanen-Erviö 

extrahálószerrel kivont réztartalma közötti összefüggés 

A mangántartalmat illetően a közepes humusztartalmú talajoknál hasonló tendencia 

figyelhető meg, mint a réz esetében: az ammónium-acetát és DTPA kivonószerek között 

figyelhető meg erős lineáris korreláció, ahol r=0,91 (29. ábra), valamint szintén erős, azonban 

hatványos összefüggés lelhető fel a DTPA és Lakanen-Erviö oldatok között (r=0,8). 

 

29. ábra. A humusztartalomban közepes talajok ammónium-acetát és DTPA 

extrahálószerrel kivont mangántartalma közötti összefüggés 

A humusztartalomban gyenge talajok mintáinál az extrahálószerek között csak gyenge 

korrelációs összefüggés figyelhető meg, a vizsgált mindhárom mikroelemre vonatkozóan r<0,2. 
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Az összefüggések vizsgálati adataiból az a konklúzió vonható le, a humusztartalomra 

vonatkozólag, hogy elsősorban a jó humusztartalmú talajok mintáinál volt megfigyelhető erős 

lineáris korreláció, a réz és mangán esetében, mind a három kivonószerre vonatkozólag. A 

humuszban közepes talajoknál szintén erős korrelációs volt fellelhető a réznél és mangánnál, 

azonban a korrelációs együtthatók (r) összességében alacsonyabbak voltak a fentebbieknél. A 

gyenge humusztartalmú talajoknál pedig csak gyenge összefüggéseket találtunk. Ez alapján – az 

általunk vizsgált talajmintákra vonatkozóan – elmondható, hogy a talajok humusztartalmának 

növekedésével a kivonószerek által extrahált mikroelem-tartalmak közötti összefüggés 

tendenciálisan növekszik.  

A mikroelem-tartalom közötti összefüggéseket leíró egyenleteket, valamint azoknak a 

determinációs együttható értékeit a 17. táblázat foglalja össze. 

17. táblázat. 

A kivonószerek közötti összefüggéseket leíró egyenletek a felvehető mikroelem-

tartalmakra vonatkozólag a humusztartalom szerint 

Az összefüggést leíró egyenlet 

A talajminták 

humusztartalom szerinti 

csoportosítása 

R2 

ZnDTPA = 1,24*ZnLE + 2,376 jó 0,66 

CuAAP = 4,375*CuDTPA - 0,07 jó 0,92 

CuAAP = 6,45*CuLE + 2,735 jó 0,86 

CuDTPA = 1,353*CuLE + 3,1 jó 0,8 

MnAAP= 0,9*MnDTPA - 7,765 jó 0,92 

MnAAP = 4,37*MnLE - 40,65 jó 0,91 

MnDTPA = 4,17* MnLE + 21 jó 0,73 

CuAAP = 3,55*(CuDTPA)1,293 közepes 0,76 

CuDTPA = 1,65*CuLE + 2,7 közepes 0,86 

MnAAP = 0,85*MnDTPA+ 0,72 közepes 0,84 

MnDTPA = 11,26*(CuLE)0,662 közepes 0,7 
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3.5.4. Összefüggések vizsgálata a kivonószerekkel oldatba vitt felvehető mikroelem-

koncentrációk és a talajok „összes” fémtartalma között 

 

Vizsgálataink alapján, a talajminták „összes” fémtartalma és a három extrahálószerrel 

oldatba vitt cink-, réz- és mangánmennyiségek között gyenge korrelációs összefüggés (r<2) volt 

kizárólag fellelhető. 

Az „összes” fémtartalom és a három extrahálószerben kivont felvehető mikroelem-

koncentrációk átlagértékeit százalékos arányaiban is összehasonlítottuk (18. táblázat) egymással, 

azaz összevetettük, hogy az „összes” cink-, réz- és mangántartalomhoz viszonyítva, hány 

százalékát vonták ki átlagosan a vizsgált oldatok mindhárom felvehető mikroelemre 

vonatkozóan. 

18. táblázat. 

A talajminták „összes” fémtartalmának és a vizsgált extrahálószerekkel kivont 

felvehető mikroelem-tartalmának összehasonlítása 

*Megjegyzés: a talajok „összes” fémtartalma 100%, ehhez viszonyítottuk a 

kivonószerekben oldott mikroelem-tartalmat. 

Mikroelem 

 

„Összes” 

fémtartalom 

átlag, mg/kg 

Ammónium-

acetát pufferoldat 

átlag, mg/kg, (%) 

Lakanen-Erviö, 

mg/kg, (%) 

DTPA 

pufferoldat, 

mg/kg, (%) 

Cink (Zn2+) 65,3 3,4 (5,2%) 8 (12,2%) 1,9 (2,9%) 

Réz (Cu2+) 45,2 1,6 (3,5%) 10,7 (23,7%) 5,2 (11,5%) 

Mangán (Mn2+) 614 58,6 (9,5%) 179 (29,1%) 49,4 (8%) 

 

Az eredmények összehasonlítása alapján elmondható, hogy a vizsgált talajminták 

esetében az ammónium-acetát pufferoldat a cinktartalom 5,2%-át, a réztartalom 3,5%-át és a 

mangántartalom 9,5%-át vonja ki az „összes” fémtartalomhoz viszonyítva.  

Az etilén-diamin-tetra-acetátot (EDTA) tartalmazó Lakanen-Erviö kivonószer az 

„összes” fémtartalom tekintetében a cinknél 12,2%-ot extrahált, a réznél 23,7%-ot, míg a 

mangánnál 29,1%-ot.  

A DTPA pufferoldat a talajmintákban a cinktartalom 2,9%-át extrahálta, a réz esetében ez 

az érték 11,5%, míg a mangánnál 8%. 
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3.6. A Kárpátaljai-alföld talajai cink-, réz- és mangántartalmának összehasonlítása 

nemzetközi vonatkozásban 

 

A vizsgálati adataink lehetőséget biztosítottak ahhoz, hogy a Kárpátaljai-alföld talajainak 

felvehető cink-, réz- és mangántartalmát összevessük a Finn Talajtani Intézet által közzétett 

(SILLANPÄÄ, 1982), több tucat országot képviselő mintaanyag eredményeivel.  

Ennek a programnak a keretein belül végzett vizsgálatok során a talajok felvehető cink és 

mangán meghatározásához a DTPA pufferoldatot, a mobilis réz kivonásához pedig a Lakanen-

Erviö extrahálószert alkalmazták, ezért az összehasonlításhoz az ezen kivonószerekkel kapott 

eredményeinket vettük alapul. 

CSOMA és társai 2016-ban vizsgálták Kárpátalja mezőgazdasági hasznosítású területei 

talajainak felvehető mikroelem-tartalmát, kivonószerként ammónium-acetát pufferoldatot 

alkalmazva. Eredményeik arra mutattak rá, hogy a Kárpátaljai-alföld területének talajaiban a 

felvehető formák háttérkoncentrációja a cinkre vonatkozóan 2,11 mg/kg, a rézre 0,27 mg/kg, a 

mangánra pedig 12 mg/kg. 

Az Ukrajnában elfogadott pH=4,8-as ammónium-acetát pufferoldattal végzett vizsgálatok 

eredményeit az általunk leírt lineáris és hatványos egyenletek segítségével számoltuk át a DTPA 

és a Lakanen-Erviö kivonószerekre (19. táblázat). 

19. táblázat. 

A Kárpátaljai-alföld talajainak felvehető mikroelem-tartalma nemzetközi 

összehasonlításban 

Ország Belgium Finnország Magyarország Olaszország Irak 
Kárpátaljai-

alföld 

Vizsgált 

talajminták 

száma 

21 94 144 118 119 16 

Zn(DTPA), 

mg/kg 
5,2 2,8 1,2 2,3 0,3 2,1 

Mn(DTPA), 

mg/kg 
49 21 34 21 9 43,7 

Cu 

(Lakanen-

Erviö), 

mg/kg 

5 4 6 5 11 11,5 
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Az összehasonlítás eredményei azt mutatták, hogy a Belgiumból származó talajminták 

felvehető átlagos cinktartalma volt a legmagasabb. Meghaladja a ZBÍRAL (2016) által DTPA 

kivonószerre felállított 2,5 mg/kg-os, magas ellátottsági kategória értékét a finn talajok cink 

koncentrációja is. Közepes értékűnek (1-2,5) minősülnek ebben a tekintetben a magyarországi és 

az olaszországi talajok, alacsony értékek (<1) pedig kizárólag Irak mintáiban figyelhetőek meg. 

A Kárpátaljai-alföld talajainak felvehető cinkkoncentrációja DTPA oldatban mérve átlagosan 2,1 

mg/kg, ami közepes ellátottsági szintnek felel meg. 

A felvehető mangánellátottságot szintén a ZBÍRAL (2016) által felállított DTPA határérték 

rendszer alapján ítéltük meg. Eszerint Irak kivételével minden ország és a Kárpátaljai-alföld 

talajai is közepes (10-100 mg/kg) mangán ellátottságúak. Irak vizsgált mintáinak átlagértéke 9 

mg/kg, amely az ellátottság szempontjából alacsonynak minősül. 

Lakanen-Erviö kivonószerre vonatkozólag a KÁDÁR (2009) által publikált ellátottsági 

kategóriát vettük alapul. Eszerint alacsony réz ellátottságúak (0-5 mg/kg) Belgium, Finnország 

és Olaszország talajai. Közepesnek (5,1-20 mg/kg) pedig a réz koncentráció szempontjából a 

magyarországi, az iraki és a Kárpátaljai-alföld talajai minősülnek. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A diplomadolgozatban különböző kivonószerek összehasonlító vizsgálatát végeztük el a 

cink, réz és mangán felvehető részének jellemzésére a Kárpátaljai-alföld eltérő talajtípusaiban. 

Emellett azt vizsgáltuk, hogy a különböző talajtulajdonságok – a kémhatás, a humusztartalom és  

az „összes” fémtartalom – hogyan befolyásolják ezen kivonószerek hatásmechanizmusát. 

A munka során tizenhat különböző pontról begyűjtött talajmintát vizsgáltunk meg, 

amelyek eltérő gazdasági területről származtak. A mintákat az alábbi talajtípusokba soroltuk: 

podzolos glejes gyeptalaj, podzolos barnaföld, illetve podzolos barna erdőtalaj. 

A talajok felvehető mikroelem készletének kivonásához háromféle extrahálószert 

használtunk: az Ukrajnában alkalmazott ammónium-acetát puffer kivonószert (pH=4,8), 

valamint a világ számos pontján elterjedt dietilén-triamin-penta-ecetsav (DTPA) és Lakanen-

Erviö-féle oldatot. 

A vizsgált extraháló szerek közül – a felvehető cink mennyiségének tekintetében –

összességében a komplexképzőt is tartalmazó Lakanen-Erviö kivonószer bizonyult a 

leghatékonyabbnak minden talajhasználati típusnál. Az átlagértékeket tekintve – a kaszálók és a 

legelő talajmintáin kívül – az ammónium-acetát puffer-oldatban magasabb cink mennyiségeket 

mértünk, mint a DTPA pufferoldatban. Néhány minta esetében a DTPA kivonószerrel 

egyértelműen több cinket sikerült oldatba vinni. A két extraháló szer közötti különbség 

eltérésének oka a talajok kémhatására vezethető vissza. Megállapítottuk, hogy a közel semleges, 

gyengén savanyú kémhatású talajok esetében a pH=7,2-es DTPA kivonószer a hatékonyabb, 

viszont az erősen savanyú talajokból az Ukrajnában szabványosított ammónium-acetát 

pufferoldat több cinket extrahál. 

A felvehető réz mennyiségének tekintetében – akárcsak a cink esetében –a Lakanen-

Erviö-féle oldat bizonyult a leghatékonyabbnak minden talajhasználati típusnál. Ellentétben a 

cinkkel – néhány minta kivételével – a DTPA kivonószer hatékonyabbnak bizonyult az 

ammónium-acetát pufferoldattal szemben. Az említett néhány minta eredményeiben 

tapasztalható eltérések oka ismét a talajok kémhatására vezethető vissza. 

Továbbá regresszió analízist végeztünk az összefüggésekre és meghatároztuk az 

átszámítási egyenleteket, figyelembe véve a talajok kémhatását, humusztartalmát és „összes” 

fémtartalmát. Megállapítottuk, hogy a kivonószerek között erős lineáris összefüggés van, és az 

általuk kapott eredmények egymásba átszámíthatóak. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a 

meghatározásainkat közös módszertani alapokra helyezzük, az általunk kapott adatokra 

összefüggéseket keressünk. A kutatásunk átjárhatóságot biztosít a különböző kivonószerekkel 
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kapott eredmények között, amelynek komoly jelentősége lehet egy esetleges környezeti 

probléma esetén. 

A statisztikai kiértékelésünk eredményei alapján még elmondható, hogy a talajok 

humusztartalmának növekedésével – a vizsgált talajminták esetében – a vizsgált kivonószerek 

által extrahált mikroelem-tartalmak közötti összefüggés tendenciálisan növekszik. 

Értékeltük és összehasonlítottuk a Kárpátaljai-alföld talajainak cink-, réz- és 

mangántartalmát más országok ugyanezen mutatóival. A feltárt kapcsolatok alapján – 

figyelembe véve a jelenlegi, illetve a már korábban közzétett eredményeket is – rámutattunk, 

hogy nemzetközi összehasonlításban, számos országhoz viszonyítva a Kárpátaljai-alföld 

talajainak magas a felvehető cink-, illetve közepes a réz- és mangántartalma. 
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РЕЗЮМЕ 

 

В магістерській роботі проведено порівняльний аналіз окремих екстрагентів для 

вилучення рухомих форм цинку, міді та марганцюзі зразків різних типів ґрунтів низинної 

зони Закарпаття. Досліджували також залежність механізмудії екстрагентів від різних 

параметрів ґрунту, таких як pH, вміст гумусу та валовий вміст металів. 

Нами були відібрані шістнадцять зразків ґрунту з полів, які мають різний характер 

господарської експлуатації. Об’єктами досліджень були дернові опідзолені, буроземно-

підзолистіта бурі гірсько-лісовіґрунти. 

Для вилучення рухомих форм мікроелементів були використанітри екстрагента: 

амонійно-ацетатний буферний розчин з pH 4,8, який використовується в Україні, а також 

амонійно-ацетатний буферний розчин з ЕДТО та розчин ДТПО, які широко 

використовуються в багатьох країнах. 

Із досліджуваних екстрагентів найефективнішимдля всіх ґрунтів, незалежно від 

землекористування, виявився амонійно-ацетатний буферний розчин з комплексом 

утворювачем ЕДТО, який вилучив максимальну кількість рухомих форм цинку. За 

середніми значеннями – крім ґрунтів, які були відібрані на сінокосах та пасовищах – в 

амонійно-ацетатних буферних витяжках нами визначено більше цинку, ніж у буферному 

розчині ДТПО. Однак, в окремих випадках буферним розчином ДТПО однозначно 

вдалося вилучитиз ґрунту більше рухомого цинку. Різниця між двома екстрагентами 

пов’язана з рН ґрунтів. Нами встановлено, що для близьких до нейтральних, слабокислих 

ґрунтів більш ефективним екстрагентом є буферний розчин ДТПО з pH = 7,2, тоді як з 

сильнокислих ґрунтів амонійно-ацетатний буферний розчин, який в Україні прийнятий за 

стандарт, вилучає більше цинку. 

Як і у випадку з цинком, амонійно-ацетатний буферний розчин з ЕДТО виявився 

найбільш ефективним для всіх видів землекористування щодо кількості міді, яка може 

бути вилучена. На відміну від цинку, буферний розчин ДТПО – крім окремих зразків –є 

більш ефективним від амонійно-ацетатного буферного розчину. Розбіжність між 

результатами окремих зразків знову ж таки пов’язана з рН ґрунтів. 

В подальшому був проведений регресійний аналіз та визначені рівняння для 

перерахунку кількості рухомих форм мікроелементів ґрунту вилучених різними 

екстрагентами з урахуванням pH, вмісту гумусу та валового вмісту металів. Нами 

встановлено, що між екстрагентами існує сильна лінійна взаємозалежність, і отримані 

результати можна перерахувати один в одного. Таким чином, наші результати дають 
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змогу привести визначення рухомих форм мікроелементів до єдиної методологічної бази і 

між результатами встановити кореляційні зв’язки. Наші дослідження забезпечують 

сумісність результатів, отриманих різними екстрагентами, що є важливим у випадку 

екологічної проблеми. 

На основі результатів статистичної обробки отриманих даних також встановили, 

що зі збільшенням вмісту гумусу в ґрунтах співвідношення між вмістом мікроелементів, 

вилучених досліджуваними екстрагентами, має тенденцію до зростання. 

Оцінювали та порівнювали вміст цинку, міді та марганцю в ґрунтах низинної зони 

Закарпаття тими ж показниками інших країн. На основі встановлених взаємозв'язків між 

екстрагентами – враховуючи недавні та раніше опубліковані дані – показали, що в 

міжнародному відношенні, порівняно з багатьма країнами, в ґрунтах низинної зони 

Закарпаттявміст рухомих форм цинку є високим, а вміст рухомих форм міді та марганцю є 

середнім. 
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