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BEVEZETŐ 

 

A növények által felvehető mikroelemek mennyiségének meghatározására a talajt 

kivonószerekkel kezelik. A kivonószerek a teljes készlet csak kis részét oldják ki a talajból, és ez 

a mennyiség többnyire arányos a növény mikroelem ellátottságával. A talajok felvehető 

mikroelem tartalmának vizsgálatára azonban számos kivonószer használata terjedt el. A 

különböző extraháló szerek általában eltérő mennyiségű mikroelemet vonnak ki a talajból. 

Többféle kivonószer használata esetén még ugyanazon talajtípusra vonatkozóan is eltérő 

számadatokat kapunk, az így nyert eredmények ezért nem lesznek összevethetőek. 

Ukrajnában a mikroelemek felvehető készletének meghatározása során kivonószerként 

pH=4,80 értékre beállított ammónium-acetát puffer oldatot használnak. A bórt és a molibdént 

kivéve, az összes többi, élettani szempontból fontos mikroelem, de a toxikus nehézfémek 

felvehető mennyiségének meghatározására is az egész ország területén, talajtípustól függetlenül 

az ammónium-acetát puffer oldatot használják. Az ezzel a kivonószerrel meghatározott 

mikroelem koncentrációkra vonatkozóan ellátottsági kategóriákat is kidolgoztak a növények 

mikroelem igényének függvényében. 

Az ammónium-acetátos puffer oldatot kivonószerként azonban más országokban nem 

használják. Magyarországon a mikroelemek talajból való extrahálásához a szabvány által előírt 

pH=4,36 értékű, kálium - klorid és Komplexon III összetételű oldatát használják. Számos 

országban a felvehető mikroelem kivonásához a pH 7,2 értékű dietilén-triamin-pentaecetsav és 

trietanolamin oldata terjedt el.  

Az elmondottakból következik, hogy az Ukrajnában végzett, felvehető mikroelemek 

mennyiségére vonatkozó kutatások publikációja külföldi szakfolyóiratokban egyrészt nehézkes, 

másrészt a szakma számára érdektelen. Kárpátalja vonatkozásában a vázolt probléma gyakran 

felmerül. A megye négy országgal határos, ahol a mikroelemek felvehető mennyiségét más 

módszerrel határozzák meg. Az eltérő módszertani megközelítések miatt pedig a mikroelemek 

felvehető mennyiségére vonatkozó adatok más országok szakemberei számára 

értelmezhetetlenek. 

Ennek fényében a szakdolgozatom célja tehát ezen meghatározásokat közös módszertani 

alapokra helyezni, illetve a különböző kivonószerek által megkapott adatokra összefüggéseket 

keresni, ezáltal átjárhatóságot biztosítani. Ennek elsősorban a közös környezeti problémák során 

lenne komoly jelentősége.  
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I. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

1.1. A mikroelemek általános jellemzése 

 

Kémiai értelemben mikroelemeknek azokat a fémeket nevezzük, amelyek sűrűsége meghaladja 

az 5 g/cm3, rendszáma 20-nál nagyobb. Az ide sorolt elemek közt vannak esszenciális elemek, 

tehát a növények életfolyamataihoz nélkülözhetetlen elemek, mint például a réz (Cu), a cink (Zn) 

és a mangán (Mn). Ugyanakkor az ide tartozó elemek között fellelhetünk ún. toxikus elemeket 

egyaránt, mely elemek a növényi felvétel útján bekerülhet a táplálékláncba és ezáltal káros 

életfolyamatokat indukálhatnak az élő szervezetekben. Ilyen toxikus elem a kadmium (Cd), az 

ólom (Pb), a króm (Cr) és a nikkel (Ni) egyaránt (LÁNG, 1993). 

A mikroelemek biológiai fontosságát illetően az idő előrehaladtával és a mérési 

módszerek fejlődésével a szakirodalomban található vélemények alapvetően megváltoztak arról, 

hogy a mangánt, a cinket és a rezet esszenciális, a kadmiumot, a krómot, az ólmot és a nikkelt 

toxikus elemek közé soroljuk. Az elemek csoportosítása történhet növényélettani, állatfiziológiai 

vagy humánélettani szempontból egyaránt, bár a különböző élőlények között az egyes 

mikroelemek létfontosságát tekintve van eltérés (SZABÓ et al. 1987). 

A toxicitás a szóban forgó elem „összes” mennyiségén túlmenően az oldhatóság, a 

mozgékonyság és a felvehetőség határoz meg. Az oldhatóság egyrészt a szóban forgó vegyület 

kémiai jellemzőitől, másrészt a környezet, jelen esetben a talaj fizikai és kémiai jellemzőitől –

elsősorban a pufferkapacitásától és kémhatás viszonyaitól - függ és ezek függvényében igen 

széles határok között változhat. 

Amikor az esszenciális mikroelemekről beszélünk, akkor olyan elemekről van szó, 

amelyek jelenléte, illetve meglehetősen szűk határok között változó optimális 

koncentrációtartománya az egészséges növényi, állati és emberi élethez feltétlenül szükséges. Az 

általunk vizsgált elemek közül a réz, a cink és a mangán minden élőlény számára 

nélkülözhetetlen, létfontosságú elem, melyek kedvező biológiai szerepéről megbízható kísérleti 

adatokkal rendelkezünk. Ezen elemek tartós hiánya esetén a szervezetkiegyensúlyozott 

fiziológiai és biológiai folyamati károsodnak, ami megszüntethető a tényleges fiziológiai 

szükségletnek megfelelő mennyiségű esszenciális elem pótlásával. 

Az 1970-es évektől kezdődően egyre több elemről, köztük a nikkelről és a krómról 

egyaránt, sikerült hitelt érdemlően bebizonyítani annak esszenciális tulajdonságát, létfontosságát. 

Mivel azonban a szakemberek ezeknek az elemeknek a létfontosságát vitatják, ezért ezeket az 

elemeket a „valószínűleg esszenciális” elemek közé sorolják. 
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Azokat az elemeket melyek már alacsony koncentrációban is kedvezőtlenül hatnak a 

biológiai és fiziológiai folyamatokra toxikus elemeknek nevezzük, mint például a kadmium és az 

ólom. 

Toxikusnak tekinthetjük az elemet, amennyiben káros hatást fejt ki a talajra, növényre, 

állatra, emberre. Számos kémiai elem nélkülözhetetlen vagy legalább is előnyös élettani hatású, 

de mérgezővé vagy károssá válik túlsúlya esetén. (KÁDÁR, 1995) 

Bizonyos koncentrációk fölött azonban minden mikroelem toxikus, az élettani optimális 

koncentrációtartományt meghaladó esszenciális mikroelemek is. Az irodalmi adatok szerint 

például a 20 mg/kg Zn tartalomnál kevesebb mennyiség esetén Zn hiányban szenvednek, 20-200 

mg/kg között megfelelő a növények Zn tartalma, míg 200 mg/kg Zn felett pedig már feleslegben 

van a Zn (SZABÓ et al. 1987). 

Az elemeket, köztük a nehézfémeket is, 3 fő csoportra osztja a növények általi 

akkumulációjuk szerint: 

- Azok az elemek, amelyek a növényben nagyobb mennyiségben találhatók mint a 

talajban: S, N, P, B, Mo, K, Cl, Br, I, C, Ca, Mg, Zn, Cu, Co, Ra, Rb, 

- A növényben és a talajban azonos arányban fordulnak elő: Na, Mn, Sr, Li, Se, 

- Azok az elemek, amelyeket a növények csak kisebb mennyiségben veszik fel, ezért a 

mennyiségük a talajban lényegesen nagyobb: Zr, Th, Cr, Ti, Al, V, Ir, Si, Pb, Ni, Fe, As 

(VINOGRADOV, 1957) . 

A mikroelemek a földkéreg természetes alkotói. Mennyiségük a föld teljes tömegéhez 

viszonyítva elenyészően kicsi. Megtalálhatók a talajban, a vizekben és a légkörben egyaránt  

(NYILASI, 1980). 

 

1.1.2. A mikroelemek előfordulása a talajban 

 

A mikroelemek - ugyanúgy, mint a fémionként hasznosuló tápelemek - 

különbözőmozgékonyságú formákban vannak jelen a talajban (NYILASI, 1980). 

A különböző formák között, a rendszer tulajdonságai által megszabott dinamikus 

egyensúly alakul ki. Ha pl. nagy mennyiségű toxikus anyag kerül a talajba, az adszorpciós és 

csapadékképződési reakciók válnak dominánssá. A talaj savanyodásakor viszont jelentősen 

megnő a „mobilis” ionok mennyisége, a fémion oldatbeli koncentrációja. A talajsavanyodás 

különösen veszélyes a már szennyezett területeken, mert a talaj eredeti állapotában oldhatatlan 

nehézfém vegyületek, mobilizálódva súlyos környezeti károkat okozhatnak (időzített kémiai 

bomba) (STEFANOVITS et al. 1999). 
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1.2. Növényi tápelemek  

 

A tápelemek a növény számára nélkülözhetetlen (esszenciális) elemek.  A tápelemeknek az 

alábbi kritériumoknak kell megfelelniük: 

• az elem hiánya esetén a növény fejlődésében zavar áll be, 

• az elem pótlásával a hiánytünetek megelőzhetők vagy megszüntethetők, 

• az elem hatása kimutatható az élettani folyamatokban, 

• az elem nem helyettesíthető más elemmel (AMBERGER, 1983). 

Tápelemek azok az elemek, amelyek a növények növekedéséhez és zavartalan 

fejlődéséhez szükségesek, s funkciójukat más elem nem tudja ellátni. 

Nélkülözhetetlen elemek: C, H, O, N, P, S, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B. 

Megkülönböztetünk ezenkívül kedvező hatású elemeket (pl. Na, Cl, Si), amelyek élettani 

szerepe eddig nem tisztázott, esetenként azonban kedvező hatásuk kimutatható. Az élettani 

funkciók felismerésével, tisztázásával a tápelemeknek minősíthető elemek száma várhatóan 

növekszik. 

Egyes nehézfémek (pl. Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) – különösen nagyobb koncentrációkban – 

kifejezetten károsak a növényekre. Ezeket toxikus elemeknek nevezzük. Az alumínium is 

mérgező hatású. A toxikusság azonban a nélkülözhető és nélkülözhetetlen elemeknél egyaránt a 

koncentrációtól függ. 

A növények általában szervetlen ionok (pl. nitrát, foszfát) vagy szervetlen vegyületek (pl. 

szén-dioxid) formájában veszik fel az elemeket. Kimutatták továbbá, hogy a növény egyes 

szerves vegyületeket (pl. karbamid, aminosavak, kelátok) is képes közvetlenül hasznosítani. 

Ezzel függ össze, hogy a tápelemmegjelölés helyett gyakran használjuk a tápanyag kifejezést 

(tápanyagellátás, tápanyagfelvétel stb.). Bár ez eléggé elterjedt, különbséget kell tennünk az 

előzőekben definiált tápelemek és a növények táplálását szolgáló ionok, vegyületek (tápanyagok) 

között (MENGEL, 1976). 

 

1.2.1. A növényi tápelemek osztályozása 

 

A tápelemek csoportosíthatók mennyiségi alapon és az elemek funkciója szerint. A mennyiségi 

osztályozás a növény szárazanyagában lévő mennyiségi különbségek alapján alakult ki. 

Leggyakrabban az elemeket két csoportba, a makro- és mikroelemekre osztjuk. Makroelemeknek 

tekintjük azokat a tápelemeket, melyek 0,15-nél nagyobb mennyiségben fordulnak elő a növény 

szárazanyagában és mikroelemeknek azokat, melyek ennél kisebb mennyiségben találhatók.  
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Makroelemek: C, H, O, N, P, S, K, Ca, Mg.  

Mikroelemek: Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B A Ca-ot és Mg-ot mezoelemként is szokás jelölni. 

A mikroelemekhez tartozó elemeket nyomelemeknek is nevezik. Mennyiségüket gyakran 

ppm-ben adjuk meg (ppm = parts per million = milliomodrész) a ppm kifejezhető g/t, mg/kg, 

µg/g egységben is. A rendkívül kis mennyiségben előforduló elemeket ppb = parts per billion 

(billiomod rész) egységben szokás megadni. Ez a kifejezésmód leginkább a toxikus hatású 

elemeknél használatos, pl. Cd, Hg, Pb, melyek – mai ismereteink szerint – nem tartoznak a 

tápelemek közé.   

Az analitikai módszerek fejlődésével egyre növekszik a növények szárazanyagában 

kimutatható elemek száma. Ma már szinte minden, a természetben előforduló elem azonosítható 

a növényekben.   

A tápelemek mennyiségi osztályozása rendkívül mechanikus, mivel nem mennyiségük 

határozza meg jelentőségüket. A viszonylag kis mennyiségben elıforduló mikrotápelemek 

élettanilag ugyanolyan fontosak, mint a makrotápelemek. Éppen ezért a tápelemeket egyre 

inkább kémiai tulajdonságuk és élettani funkciójuk alapján csoportosítjuk (MENGEL, 1976)  
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1. táblázat 

A növényi tápelemek csoportosítása tulajdonságuk, szerepük alapján (MENGEL, 1976) 

 

1.2.2. A növények tápelemtartalma 

 

A növények tápelemtartalma a szárazanyagban növényfajonként és fajtánként különböző. Az 

egyes növényi részek (szervek) elemi összetétele is eltérı. A növények, növényi részek tápelem-

Elemcsoport, elemek Felvétel és szállítás Elemek szerepe, élettani, biokémiai funkció 

Nemfémes elemek 

C Felvétel gáz alakban (CO2, O2,) C-felvétel HCO3- 

formában is 

A szerves vegyületek 

legfontosabb építőkövei 

O O-felvétel részben H2O-ból  

H H-felvétel H2O-ból  

N Felvétel oxokomplex formában: NO3-, H2PO4-, 

HPO4-, SO4
2- stb N-felvétel NH4+ formában is 

Szerves vegyületek fontos 

építőkövei  P 

S 

B Szállítás szervetlen ion, vagy szerves molekula 

formájában is, pl. aminosav, amid, foszfolipid vagy 

észter alakjában  

 

Si 

Alkálifémek, alkáliföldfémek 

K  

 

Felvétel és szállítás kation formában 

Túlnyomóan adszorpciós úton, 

szerves anyaghoz kötve. 

Könnyen kicserélik, kiszorítják 

egymást. Enzimekre nem 

specifikus kolloidkémiai hatást 

gyakorolnak.  

Na 

Mg 

Ca 

Nehézfémek 

Fe Felvétel Mo kivételével kationként vagy fémkelát 

formában 

Többnyire enzimek 

fémkomponensei, hatásuk 

gyakran a fém 

vegyértékváltozásán alapszik. 

Mg 

Cu 

Mo 

Zn 
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tartalmát külső tényezők, mint a talaj tápanyag-tartalma, vízellátottsága és a trágyázás ugyancsak 

befolyásolják. Ennek következtében átlagértékek nem adhatók meg, csak értékhatárok: 

2. táblázat 

A növények átlagos tápelemtartalma (LOCH ÉS NOSTICZIUS, 1992) 

N, K 2 - 6 % 

Ca, P, S  0,3 - 1,5 % 

Mg, Na  0,2 - 0,6 % 

Fe, Mn  20 - 200 % 

Zn  20 - 100 ppm 

Cu 5-10 ppm  

B (egyszikűekben) <10 ppm 

B (kétszikűekben)  20-100 ppm 

Mo <1 ppm  

 

A növények tápelemtartalma változik a korral. A fiatal növény sok nitrogént, foszfort, 

káliumot igényel, melyek közül a nitrogén és foszfor gyorsan beépül a szerves vegyületekbe. A 

fokozott szervesanyag-termelés, a fotoszintézis csak a vegetatív rendszer – elsősorban a levelek 

– teljes kifejlődése után indul meg. A fiatal növényi részek mindig több ásványi anyagot és 

nitrogént tartalmaznak, mint az idősebbek, vagyis a tápanyagfelvétel megelızi a szervesanyag-

képződést. A növényi szervezet a tápanyagok felvételével teremti meg a feltételeket a 

fotoszintézishez, amelytől a termés nagysága függ.   

A növények tápanyagtartalma a szárazanyagban – a kalcium kivételével – az elmondottak 

következtében a tenyészidő előrehaladásával csökkenő tendenciájú. Ennek ellenére a 

tápanyagszükséglet a növények fejlődésével mégis növekszik.  

A növények tápanyagigénye a tenyészidőszak különböző szakaszaiban elemenként is 

eltérő. A nitrogént elsősorban a vegetatív fázisban igényli a növény. A foszfor felvételében két 

maximum figyelhető meg: a fejlődés kezdeti szakaszában a gyökérképződéshez, a reproduktív 

szakaszban pedig a virág- és magképződéshez szükséges nagyobb mennyiségű foszfor. A 

káliumigény nagy a vegetatív fázisban, amikor a levéltömeg kialakulásában és a 

szénhidrátképzésben, illetve a reproduktív fejlődési szakaszban a tartalék anyagok képzésében 

vesz részt.  

A tápanyagfelvétel üteme és ritmusa növényfajonként is változó, ezért általánosságban 

nem határozható meg egyértelműen (MENGEL, 1976). 
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1.2.3. A növényi tápanyagok felvehetősége 

 

A növényi tápanyagok felvehetőségére mindazon tényezők hatnak, melyek: 

-   befolyásolják a talaj tápanyagainak mobilitását (talajban lejátszódó folyamatok), 

- befolyásolják a növény azon képességét, hogy a talaj tápanyagait hasznosítsa 

(növényben lejátszódó folyamatok), 

- valamint a talaj és a növény közötti kölcsönhatások iránya és mértéke (talajnövény 

rendszer összefüggései és folyamatai). 

A talajból történő tápelemfelvétel alapvetően a talajoldat közvetítésével történik. 

A talajoldat tápanyagai több forrásból származhatnak: az elsődleges ásványok 

mállásából, a talaj szerves anyagainak ásványosodásából, az alkalmazott trágyaszerekből, 

atmoszférából, más helyekről történő anyagmozgásból (átszivárgás, erózió) stb. A talajban 

történő folyamatok jellemzője, hogy valamiféle egyensúly alakul ki a talajoldat és a szilárd fázis 

között. Mind a talaj-kolloidok, mind a növények gyökerei negatívan töltöttek, így meghatározó a 

kation kicserélődés a talajban. Bizonyos kationok, mint pl. a nehézfémek egy része (Cu, Zn stb.) 

a talaj szerves anyagaival komplex vegyületeket képezhetnek. A Fe és Al oldhatatlan oxidokat 

vagy hidroxidokat alkothat, a P nehezen oldható kötésekbe léphet a Fe, Al, Ca kationokkal stb. 

Az anionok közül, mint ismeretes, a NO3, Cl és bizonyos fokig a SO4-ionok is mozgékonyak 

maradnak a talajban. Eltérő tehát az egyes tápelemek viselkedése, kémiája a talajban, mely 

meghatározza oldatba kerülésüket. A talajoldat ionkoncentrációjára kétségkívül hatással vannak 

olyan tényezők is, mint a hőmérséklet és az ionaktivitás. Jelentőségük azonban közel sem éri el a 

pH és a redoxpotenciál befolyását. A redoxpotenciál a talaj levegőzöttségével és ezen keresztül a 

mikrobiális tevékenységgel kapcsolatos. Elsősorban azon elemek oldhatóságát befolyásolja, 

amelyek több oxidációs szinten létezhetnek a talajban. Ilyenek pl. a N, S, Fe, Mn, Cu. 

A denitrifikáció és a Mn redukció pl. végbemehet olyan talajokban is, amelyek nedvesek, 

de vízzel még nem telítettek. A legtöbbször azonban telített vagy vízzel borított talajokban 

tapasztalható e jelenség. Ugyanilyen körülmények között a Fe(III) redukciója Fe(II) alakba 

gyakran együtt jár a P felszabadulásával, oldhatóvá válásával. Így javulhat pl. az elárasztott rizs 

P ellátása. Részben ennek is tulajdonítható, hogy öntözött talajainkon a P-hatások általában 

mérsékeltebbek. 

A növény szerepét említve a tápelemek felvételében abból kell kiindulni, hogy a gyökér 

átszövi a talajt és fizikailag elfoglalja azt a teret, amelyben a felvehető tápelemek is vannak. 

Általánosan fogalmazva: alapvetően a növény keresi meg a tápelemeket a talajban, nem pedig 

fordítva. Természetszerűen a talaj tápanyagainak csak egy részét hasznosíthatja a növény egy 
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adott évben. A gyökerek a legtöbb esetben mindössze néhány %-át hálózzák be a rendelkezésre 

álló talajtérfogatnak, illetve töltik ki a talaj pórustérfogatának szabadföldi viszonyok között. 

A gyökerek növekedésekor megvalósul a közvetlen ionfelvétel is, az intercepció, a 

kontaktfelvétel. Minél kiterjedtebb tehát egy növény gyökérrendszere és minél nagyobb a 

tápelemek koncentrációja a gyökérzóna határfelületén a talajrészecskékben, annál fontosabb 

lehet az ilyen módon felvett tápelemek mennyisége. 

Jelenlegi ismereteink szerint azonban a növények tápanyagellátásában alapvető 

mechanizmus a tömegáramlás, vagyis a növények által elpárologtatott vízzel felvett tápelemek 

mennyisége a talajoldatból. Az, hogy a növény igényét milyen mértékben képes kielégíteni ez a 

folyamat, függhet az adott növényfaj abszolút tápelemigényétől (azaz ásványi összetételétől ill. 

fajlagos elemtartalmától), a talajoldat ionkoncentrációjától, a növény transzspirációs 

együtthatójától és a tényleges vízmennyiségtől, mely a gyökér felületével kontaktusba lép. 

Amint növénytermesztésünk múltja, valamint a hazai vizsgálatok is igazolták a növények 

vízigénye függ a tápláltságtól. A szárazság bizonyos fokig ellensúlyozható táplálással. A 

növények gyakran azért párologtatnak el oly sok vizet és törekednek luxusfogyasztásra, hogy e 

mechanizmussal biztosítsák tápelemfelvételüket. Korábban utaltunk rá, hogy hosszú időn át 

uralkodott az a vélemény, mely szerint alacsonyabb termésátlagaink oka a szárazságra hajló 

klímánkban keresendő. Terméseinket azóta megtöbbszöröztük, bár hazánk éghajlata nem 

változott észrevehetően. 

Kísérletek történtek, hogy szabadföldi viszonyok között konkrét mérésekkel becsüljék 

meg a tömegáramlással a növényekbe jutó elemek mennyiségét.  

Elsősorban a N, Ca, Mg, Zn, Cu, B, Fe felvételében játszhat fontos szerepet a 

tömegáramlás. A P és K felvételében a diffúzió, tehát a szilárd fázisból a koncentráció gradiens 

alapján oldatba kerülő ionok mennyisége lehet meghatározó. Sok még a megoldatlan kérdés a 

talaj-növény rendszer kutatásában, nem kizárt tehát, hogy elképzeléseink módosulni fognak a 

jövőben. Az alábbiakban a talaj-növény rendszerben lejátszódó néhány összefüggést említjük, 

melyek ismerete nélkül a növények táplálása nem érthető meg kellő mélységben. 

A növényi tápelemabszorpciót befolyásolhatja a talaj levegőzöttsége, ill. A talajlevegő O2 

tartalma. Az aktív elemfelvétel energiaigényét ugyanis a gyökérlégzés biztosítja. A rosszul 

levegőzött, tömörödött talajon tehát a tápelemek felvétele megnehezülhet, függetlenül a talaj 

ellátottságától. A hőmérséklet egyaránt hat a talajra és a növényre. Mind a kémiai, mind a 

biológiai folyamatok hőmérsékletfüggők. 
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Ebből adódik, hogy a hideg talajokon és kora tavasszal nagyok a tápelemhiányok ill. a 

trágyahatások. Igaz, hogy a biológiai tápelemigény is ebben a korai szakaszban a 

legkifejezettebb. 

Az egyes tápelemek közötti kölcsönhatások jelentősen módosíthatják az adott elem 

felvehetőségét. Egy Mg-mal gyengébben ellátott talajon az erősebb K trágyázás Mg hiányt 

indukálhat, noha a K ellátottság még messze nincs a "toxikus" zónában. Régóta ismert a P-Zn 

ionantagonizmus, amely egyre több gondot okoz ma már a hazai növénytermesztésben is. 

Amikor egy vagy néhány elemet adagolunk (műtrágyázunk), megváltozik az elemek egymáshoz 

viszonyított aránya a talajban és a növényben. A kiegyensúlyozott vagy harmonikus táplálás, a 

tápelemegyensúly megőrzése hovatovább a talajtermékenységi és növénytáplálási kutatások és a 

szaktanácsadás központi kérdésévé válik (KÁDÁR, 1992).  

 

1.3. Mikroelemek a talajban 

 

A nyomelemek általában a talajban vízoldható  alakban (szabad kationként  vagy szerves és 

szervetlen komplexek ligandumaiként) , agyagásványok kicserélési helyein (az ily módon kötött 

kationokat ki lehet cserélni NH4
+-ionnal), specifikusan adszorbeált állapotban,  szerves anyagok 

által komplexek alakjában megkötve vagy adszorbeálva, oldhatatlan csapadékokban, primer 

ásványokban és a szilikátanyagok oktaéderrácsában a Fe és Al izomorf helyettesítésében részt 

vevő kationként vannak jelen. 

Az egyes formák között azonban nem éles a határ, pl. a szorpciós reakciókat nem lehet 

könnyen megkülönböztetni a kicsapódástól. Vagy pl. a szerves anyag és az agyag egyaránt 

rendelkezik kationcserélő helyekkel, s mindkettő nehezen felvehető alakban tartja vissza a 

kationokat.  

A legtöbb talajban csak igen kis mennyiségű mikroelem van a növények számára 

felvehető állapotban, azaz vízoldható és kicserélhető alakban. De az ilyen állapotban lévő 

mikroelemkészlet egyensúlyban vannak a specifikusan adszorbeált és a szerves anyaghoz kötött 

készletekkel. Így ha a talajoldatban csökken a mikroelemek koncentrációja (a növények felvétele 

vagy kimosódás következtében), az egyes elemek át tudnak menni az oldhatatlan vagy kevésbé 

oldható formákból az oldhatókba. Sok talajban igen nagy a jelentősége a szerves formában kötött 

készletnek (STEFANOVITS et al. 1999). 
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1. ábra. A mikroelemek körforgalma a talajban (STEFANOVITS et al. 1999) 

 

1.3.1. A mikroelemek jelentősége a növények számára 

 

A jó minőségű termés előállításának alapfeltétele a harmonikus növénytáplálás. Ennek 

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

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 növények a mikroelemeket többnyire a talaj ásványi sóiból veszik fel: zömmel, 

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 (SIMON, 2004). 

A mikroelemek a növényi szervezetben csak kis mennyiségben (0,01% - 0,00001%) 

fordulnak elő. Csekély mennyiségeik ellenére azonban a növényi életfolyamatokban betöltött 

szerepük alapvető jelentőségű. A növények számára esszenciális mikroelemek zömében 

fémionok. Elsődleges funkciójuk abban áll, hogy pozitív töltéseik révén kapcsolatba tudnak lépni 

az élő szervezetekben lévő, kis- és nagymérető molekulák negatív, elektronban gazdag részeivel. 

A különböző fehérjékkel való kapcsolatuk következtében a mikroelemeknek alapvető szerepe 



21 
 

van a különféle biokémiai folyamatokban, az élő sejtben végbemenő biokémiai reakciók 

szabályozásában és azok elősegítésében. Ahhoz, hogy e létfontosságú elemekkel megfelelően 

tudjunk gazdálkodni, ismernünk kell a növényi életfolyamatokban betöltött szerepüket, 

előfordulásukat a talajban, jellemző hiánytüneteiket, valamint elégtelen ellátottságuk esetén a 

gyógyítás lehetőségeit (KALOCSAI, 2013). 

 

1.3.2. Esszenciális mikroelemek 

 

Első megközelítésben logikusan feltételezhető, hogy a növények azt igénylik, mint amit 

szárazanyaguk tartalmaz. Ez azonban nem így van, mert a talaj összetétele hatással van a 

növényre. A növények aktívan vesznek fel egy sor tápelemet, ami az összetételüket befolyásolja. 

A növényekben több mint 60 elemet mutattak ki, köztük aranyat, olmot higanyt, arzént és 

urániumot. Összesen 17 esszenciális elemről tudunk, amelyből a legtöbb növény képes felépíteni 

a számára szükséges vegyületeket. Vannak ugyan adatok arra, hogy egyes növények szerves 

anyagok vagy vitaminok (B-vitamin) kipermetezésekor több termést adtak, de ez nem igazolt 

eléggé. 

Az esszenciális elemek felosztása gyakran történik aszerint, hogy növényi szöveteket 

alkotó vegyületek része-e az elem, vagy van-e enzimaktiváló szerepe. Kettős hatása van például 

a szénnek, hidrogénnek és oxigénnek, de a magnéziumnak is, amely a klorofill alkotója, de sok 

enzimet is aktivál. A legtöbb mikroelem csupán enzimek aktivátora. Sok, vegyülethez nem kötött 

elem a növény turgorának a fenntartásában fontos. 

Két kritériuma van annak, hogy egy elemet esszenciálisnak tekintünk-e vagy sem. Ha az 

elem hiányában a növény nem tudja életciklusát befejezni, azaz nem hoz életképes magot. Ha az 

elem olyan molekula, vagy növényi alkotó része, amely nélkülözhetetlen a növény számára, pl. a 

fehérjékben a nitrogén, vagy a klorofillban a magnézium. Bármelyik kritérium a kettő közül 

igazolja a nélkülözhetetlenséget. A 17 elem közül a legtöbb mindkettőnek megfelel. Ezek a 

legtöbb növény számára esszenciális elemek. Közülük 8 elem minősül mikroelemnek, amely 100 

mg/kg-nál kisebb mennyiségben fordul elő a növényben, míg a makroelemek mennyisége 1000 

mg/kg-nál nagyobb. A hiánytünetek okozása még nem a nélkülözhetetlenség jele, ha a növény 

életképes magot érlel. Más a helyzet, ha a növény a hiány miatt elpusztul (ÖRDÖG et al. 2011). 
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1.3.3. A réz, mint mikroelem a talajban 

 

1.3.3.1. A réz  jelentősége, előfordulása a talajban, felvétele 

 

A réz a legtöbb talajban Cu2
+-ion alakban fordul elő, de ahol reduktív körülmények vannak, ott 

Cu+ fordul elő. A talajban található réz koncentrációját nagyban befolyásolja az anyakőzet. Több 

mint 1000 talajmintát megvizsgálva 1–191 mg/kg rezet találtak. 

A talajban lévő réz legnagyobb része szerves anyaghoz kötött, de egy része a 

vasoxidokhoz és más talajkolloidokhoz kapcsolódik. Ezekhez olyan erősen kapcsolódhatnak a 

Cu-ionok, hogy még a Ca-ionoknál is nehezebben cserélhetők ki.  

A talajoldatban csak néhány mg/kg réz van. A réz a savanyú talajokban a legoldhatóbb, a 

pH-érték emelkedésével csökken az oldhatósága. Szerves talajokban igen gyakori a rézhiány, ui. 

ezekben a talajokban nincsenek mállásra képes ásványok, kőzetek, így nincs rézpótlás. Ugyanez 

vonatkozik némelyik savanyú homokos és kavicsos talajra is.  

A réz a növényben aminosavakkal (pl. hisztidin) és nikociánaminnal komplexet képezhet 

és feltehetően ebben a formában is szállítódik. A Cu fizikai jelentősége azon a tulajdonságán 

alapul, hogy hajlamos stabil komplexek képzésére és részt vehet oxidoredukciós folyamatokban. 

Nagy affinitással kötődik különböző funkciós csoportokhoz, pl. szulfhidril-, karboxil- és fenolos 

csoportokhoz. A fehérjék három nagy csoportját különböztetik meg, amelyekhez réz 

kapcsolódik. 1. A kék proteinek az elektrontranszferben vesznek részt és nincs oxidáz-

aktivitásuk, (pl. plasztocianin). 2. A nem kék proteineknek peroxidáz-aktivitása van, és 

monofenolokat oxidálnak difenolokká, (pl. szuperoxid-dizmutáz, diamin-oxidáz és a fenol-

oxidázok). 3. A többszörös réztartalmú fehérjék, amelyek legalább 4 rézatomot tartalmaznak 

molekulánként és oxidáz-aktivitásuk van, (pl. aszkorbinsav-oxidáz, difenol-oxidáz). A citokróm-

oxidáz kevert Cu-Fe-protein, mely a terminális oxidációban vesz részt. Az enzimek 

alkotórészeként a réz tehát nélkülözhetetlen a légzésben és a fotoszintézisben is, mégis a 

növények által felvett mennyiség rendkívül csekély. Feleslegben mérgező, növekedésgátlást 

okoz (FODOR, 2013). 

A réz felhalmozódása toxikussá válhat a növények számára, pl. ott, ahol nagy adagú 

réztrágyázást végeztek. Réztartalmú fungicidek ismételt alkalmazása vagy szennyvíziszap 

adagolása is eredményezhet toxikus rézkoncentrációt a talajban (STEFANOVITS et al. 1999). 
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3. táblázat 

Néhány növényi rész réztartalma (LOCH ÉS NOSTICZIUS, 1992) 

Növény Cu-tartalom (mg/kg) 

Füvek 5-15 

Vörös here 8-10 

Zab (szalma) 2-16 

Zab (szem) 2-14 

Tavaszi búza (szem) 1-11 

Tavaszi búza 

(szalma) 

1-4 

Tavaszi árpa (szem) 1-11 

Tavaszi árpa 

(szalma) 

2-12 

 

1.3.3.2. A rézhiány és következményei 

 

A hiányos rézellátásra legérzékenyebben a zab, az árpa és a búza reagál. A rézhiány a 

gabonaféléknél a levélcsúcsok fehéredésével kezdődik: keskeny, összesodródott levelek 

képződnek. A rosszul ellátott növényeknél hiányos buga- vagy kalászképződés, illetve csökkent 

szemképződés figyelhető meg. Egyes esetekben a kalászok üresek. A szem nélküli kalászok 

aránya a réztartalom növekedésével csökken (2. ábra). A rézhiány tehát kedvezőtlenül hat a 

generatív szervek képződésére, ami terméskieséshez vezet. Újabban a növények 

rézellátottságának jellemzésére a Cu/N hányadost használják, mivel a réztartalom függ a 

nitrogénellátottságtól (RUSS, 1958). 

 

2. ábra. A szem nélküli bugák aránya (%) a zabszem Cu-tartalma (mg/kg) függvényében (RUSS, 

1958) 
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1.3.4. A cink, mint mikroelem a talajban 

 

1.3.4.1. A cink  jelentősége, előfordulása a talajban, felvétele 

 

A cink a növények számára nélkülözhetetlen mikroelem. Jelentős enzimalkotórész és 

enzimaktivátor. Aktívan részt vesz a fehérjeanyagcserében és az auxintermelés serkentése révén 

a növények növekedésszabályozásában (FÜLEKY, 1988).  

A cink koncentrációja a talajban általában alacsony. A rézhez hasonló tulajdonságokkal 

rendelkezik. Ásványi alkotóként kétértékű ionként fordul elő a talajban. Mozgékonysága a 

talajban csekély, a kémhatás csökkenésével növekvő tendenciájú. A nagy mennyiségű szénsavas 

meszet tartalmazó, illetve a nagy adagú foszfáttrágyázásban részesített talajok gyakran Zn 

hiányosak. A különböző típusú talajok Zn ellátottságának megítélését a 3. ábra mutatja be. 

 

3. ábra. A talaj EDTA-oldható Zn ellátottságának megítélése (BÚZÁS, 1983) 

 

A növények a cinket Zn2
+-ion, illetve kelatizált formában veszik fel a talajból. Átlagos 

mennyisége a növényben 25 és 150 mg/kg szárazanyag.  A levélszövet 20 mg/kg szárazanyag 

alatti Zn tartalma az állomány elégtelen cinkellátottságára figyelmeztet   (BOHUS, 2009). 

 

1.3.4.2. A cink  hiányának- és többletének tünetei, cinktrágyázás 

 

Míg a gabonafélék viszonylag kevéssé, a burgonya, a paradicsom, a cukorrépa és a lucerna 

közepesen érzékenyek a Zn hiányra, addig a kukorica, a komló, a len és a bab jelentős 

termésveszteséggel válaszol az elégtelen Zn ellátottságra.   

Cinkhiány esetén a felső levelek érközi klorózisa, majd a levéllemez teljes kifehéredése 

tapasztalható. A levelek aprók maradnak és a fellépő auxinhiány miatt rozettásodás, torzulás, 

valamint törpe szártagúság figyelhető meg. A cinkhiány a kukoricán és a cirkon a 

legszembetűnőbb (4. ábra). A hiány következtében a kukorica növekedése visszafogottá válik, az 

ízközök lerövidülnek. Az állomány lemarad az adott fenológiai fázisra jellemző 

növénymagasságtól. A hiány következtében az idősebb leveleken a középér mellett mindkét 
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oldalon fehéres-halványsárgás klorotikus csíkok alakulnak ki. Ezek a levélalaptól egészen a 

csúcsig futnak, miközben a középér, a levélszél és a levélcsúcs zöld marad. Tartós hiány esetén a 

levél szürke, bronzszínű lesz, majd elhal.  Cinkhiány főként a 6,0-6,5 közötti vagy ennél 

magasabb pH értékű talajokon lép fel (BERGMANN, 1979). 

Az egészen fiatal levelek is jellegzetes hiánytüneteket mutatnak. A fiatal kukoricalevelek 

a Zn hiány következtében világossárgák, közel fehér színűek lesznek. Ezt a jelenséget 

„rügyfehéredésnek” nevezzük. A vegetatív szervek károsodása mellett, amennyiben nem sikerült 

a hiányt pótolni, a generatív szervek fejlődési rendellenességeit is megfigyelhetjük. Krónikus 

cinkhiány esetén a virágképződés késik, sőt sok esetben el is marad. A virág- és termésképzési 

zavarok következtében erős hiány esetén akár 80 %-kal is csökkenhet a hektáronkénti termés 

mennyisége.  

A cinkhiány a kezdeti tünetek megjelenésekor még orvosolható, azonban gyakorlati 

szempontból legnagyobb jelentősége a talajvizsgálatokon alapuló megelőzésnek van. 

A cink pótlása talaj- és levéltrágyázással történhet. A talajon keresztül végzett cinkpótlás 

általános adagjai 3-10 kg/ha nagyságúak, azonban indokolt esetben 30-50 kg/ha Zn hatóanyag-

mennyiség talajba dolgozása is célravezető lehet.  

Az alkalmazható trágyaanyagok spektruma a szervetlen cink-sóktól a különböző komplex 

vegyületekig széles skálán mozog.  

Cinkhiányos termőhelyen a helyesen kivitelezett Zn levéltrágyázás termesztett 

növényeink értékmérő tulajdonságainak akár 30%-os javulását is eredményezheti (SCHMIDT et al. 

2003).  

 

4. ábra. Jellegzetes Zn hiánytünetek a kukoricánál (SCHMIDT et al. 2003) 
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1. 3. 5. A vas, mint mikroelem a talajban 

 

1. 3. 5. 1. A vas  jelentősége, előfordulása a talajban, felvétele 

 

A harmadik leggyakoribb elem a kőzetekben és az ásványokban. Legfontosabb a talajokban 

leggyakrabban előforduló ásványai a hematit (Fe2O3), a magnetit (Fe3O4) és a hematit hidratált 

alakja, a limonit (2Fe2O3 ∙ 3H2O), goethit (FeOOH), valamint a pirit (FeS2).  

A talajoldatban a vas kétféle ionformában tud létezni, ezt a redox feltételek határozzák 

meg. Anaerob körülmények között Fe2
+ alakban van. Ez dominál a talajvízben, ahol 1,0–10 

mg/L a koncentrációja. Aerob körülmények között Fe3
+ alakban van, ekkor a Fe2

+ instabil, és 

Fe3
+-má oxidálódik.  

Az Fe3
+-ion az Al3

+-ionhoz hasonlóan viselkedik, gyorsan körülveszi 6 molekula H2O 

oktaéderes koordinációban, és Fe (H2O)3
+ alakul ki. Kőzetekben és talajokban jelentős 

mennyiségben fordul elő, de a Fe3
+-ion vegyületeinek egy része rendkívül oldhatatlan. A Fe3

+-

vegyületek az erősen elmállott talajokban halmozódnak fel. A trópusok vörös talajainak egyik 

legjelentősebb alkotórészei. A vasércek csak savanyú talajokban képesek annyira oldódni, hogy 

a növények szükségletét kielégíthessék. Ha a talaj pH-értéke 4,5 alatt van, a vas toxikussá válhat.  

A vulkáni kőzetekben a vas túlnyomórészt Fe(II) alakban van jelen. A vízzel elárasztott 

talajokban a vas ilyen alakban marad, és kékesszürke színt idéz elő a nedves talajokban. A Fe2
+-

ion vegyületei között sok rosszul oldódó van, de a Fe (III)-vegyületek még oldhatatlanabbak. A 

vashiány alkálikus talajokban jelentkezik.  

Levegőtlen viszonyok mellett a talajokban rozsdás foltok jelentkeznek. Ezeket azok a 

Fe2+-ionok okozzák, amelyek addig vándorolnak, amíg oxidatív körülmények közé kerülve 

hidratált vas (III)-oxidként kicsapódnak. Ha a Fe (III)-vegyületek eléggé koncentrálttá válnak a 

talaj egy adott helyén, akkor ott kicsi, kemény  vaskonkréciók keletkeznek. Speciális 

körülmények között a kicsapódott vasvegyületek összecementálódott réteget alkothatnak.  

Levegőzött körülmények között a vas nagy része Fe (III) alakban van a talajban, és az 

ásványi részecskéken a humuszanyagokhoz kapcsolódva bevonatot képez. A Fe (III)-oxid 

(Fe2O3) vöröses színe a humusszal és más talajalkotóelemekkel keverve a talaj különféle barna 

árnyalatait eredményezi. Ez a vas általában a növények számára nem felvehető. Vashiány akkor 

jelentkezik, ha a talajásványokból nem válnak szabaddá Fe (II)-ionok, hogy az évenként Fe (III)-

má történő oxidációt kompenzálják.  

Mivel a vas-foszfátok rosszul oldódnak, ezért vas- és foszfáthiányt egyaránt okozhat a 

képződésük, és egymás hiányát is fokozhatják. A vasvegyületek a foszfor adszorpcióját és 
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kicsapódását idézik elő savanyú talajokban. Semleges és alkálikus talajokban a nagy 

foszfortartalom csökkentheti a vas felvehetőségét, és hozzájárulhat a vashiányhoz. Vashiányt 

okozhat a nagy mennyiségű mangán és réz is (STEFANOVITS et al. 1999). 

 

1.3.5.2. A vas hiányának- és többletének tünetei, vastrágyázás 

 

Vashiány esetén (5. ábra) a növény klorofiltartalma csökken és a fehérjeszintézis gátolttá válik. 

A fiatal levelek érközei világosodnak, sárgulnak, míg az erek zöldek maradnak. Egyszikűeknél 

jellegzetes hosszanti levélcsíkozottság jelentkezik. Súlyos hiány esetén a levelek szinte teljesen 

kifehérednek és a levelek erezete sem különül el a levéllemez többi részének színétől. 

(KALOCSAI és SZEKÉR, 2003) 

Lúgos, sok szénsavas meszet tartalmazó talajokon, valamint nitrát bőség és káliumhiány 

esetén, különösen aszályos időszakokban a vasklorózis megjelenése valószínűsíthető. Az idősebb 

növényi szervekből a fiatalabbakba gyengén retranszlokálódó elem átlagos mennyisége a 

különböző növényi részekben 100-200 mg/kg szárazanyag értékek között változik (GYŐRI, 

1958). 

 

5. ábra. Jellegzetes Fe hiánytünetek (gabonafélék, kukorica, repce, szőlő) (KALOCSAI és SZEKÉR, 

2003) 
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1.3.6. A mangán, mint mikroelem a talajban 

 

1.3.6.1. A mangán jelentősége, előfordulása a talajban, felvétele 

 

A mangán minden élőlény számára esszenciális elem. A talajok átlagos mangántartalma 20–800 

mg/kg. Egyes talajszintekben 3000 mg Mn/kg is található.  

A talajokban a mangán főleg mangánoxidok, szilikátok és karbonátok alakjában található. 

Ezeken kívül lehet adszorbeált állapotban – elsősorban vasoxidokon – és szerves komplex 

vegyületekben, valamint kicserélhető és oldható formában (Mn2
+ alakban) is. A magánoxidok 

gyakran vasoxidokkal asszociáltan fordulnak elő. A mangánoxidokban általában a kobalt, a 

nikkel, a cink, a kadmium és az ólom akkumulálódik. A talajfejlődés során a mangán jobban 

vándorol és kimosódik, mint a vas, különösen a savanyú talajok – pl. podzolok – rendkívül 

mangánszegények lehetnek.  

A talajoldatban a mangánionok és szerves komplexek formájában van jelen. A mangán 

oldhatóságát a szerves mangánkomplexek határozzák meg, mindenekelőtt a semleges és az 

alkálikus talajokban, ahol az oldott mangán 90%-a szerves komplex lehet. Valamennyi nehézfém 

közül a mangán képezi a legkevésbé stabil komplexeket, ezért más kationok könnyen kiszorítják 

a vegyületeiből. Savanyú talajokban nagyrészt Mn2
+-ionok vannak a talajoldatban, bár instabil 

közbülső termékként Mn3
+-ionok is keletkezhetnek, amelyek azonban Mn2+-ionokká és 

oldhatatlan Mn (IV)-oxidokká alakulnak:  

2Mn3
+ + 2H2O —— Mn2+ + MnO2 + 4H+.  

A szerves mangánkomplexek mellett a mangánoxidok jelentik a legfontosabb 

mangántartalékot a növények számára. A mangánoxidok a talajoldat Mn2
+-ionjaival pH-tól 

függő egyensúlyban vannak:  

MnO2 + 4H+ + 2e– = Mn2
+ + 2H2O  

Ha nő a H+-ionkoncentráció, az egyensúly eltolódik jobbra, és több Mn2
+ képződik. Ha a 

pH egy egységgel csökken, a Mn2
+-koncentráció 100-szor nagyobb lesz az oldatban. Az 

adszorbeált mangán is meghatározhatja a talajoldat pH-függő Mn2
+-koncentrációját; ez 

mindenekelőtt erősen savanyú talajokban fordul elő.  

A mangán redukciós folyamataira kedvezően hat a sok lebontható szerves anyag, a nagy 

agyagtartalom, a tömör szerkezet és a nagymértékű víztelítettség. A Mn (III, IV)-oxidok 

redukcióját a talajban anaerob körülmények között élő baktériumok hajtják végre. A Mn (III, 

IV)-redukció mértéke olyan nagy lehet, hogy a mangánoxidok mangánjának 20%-a 3 nap alatt 

átalakul kicserélhető Mn2
+-ionokká.  
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A víz elpárolgása során a Mn2
+-ionok újra oxidálódnak (STEFANOVITS et al. 1999). 

 

1.3.6.2. A mangán hiányának- és többletének tünetei 

 

A Mn hiány először a fiatal leveleken jelentkezik érközi klorózis formájában (6. ábra). A levelek 

érhálózata és maga az egész növény azonban zöld marad. A hiányt a fiatal levelek egyenetlen 

sárgulása, majd foltos pusztulása jelzi. Az egyszikűek közül a zab reagál legintenzívebben a Mn 

hiányra. Jellegzetes tünete az úgynevezett „szárazfoltosság”, mely tavasszal kezdődik a fiatal 

levelek piszkosszürke csíkosodásával, illetve foltosodásával, a levelek megtörésével.   

Mn igényes növények: zab, borsó, spenót, cukorrépa. A Mn hiánytól veszélyeztetett 

területek a nagy szervesanyag-tartalmú láptalajok, valamint a frissen, nagy adagú meszezéssel 

javított termıhelyek.   Feleslege: Savanyú talajokon a Mn2
+ akár toxikus szintet is elérhet. A 

mangánfelesleg hatására az eltolódó Fe:Mn arány relatív Fe hiányhoz és így klorózishoz 

vezethet. A Mn indukálta Fe hiány következtében az idősebb leveleken barna foltok keletkeznek, 

melyeket klorotikus gyűrű vesz körül. A levélszélek kanalasodnak, a hajtásokon és a 

gyümölcsfákon belső elhalt szövetrészek alakulnak ki, amelyek a felrepedt kérgen 

kidomborodnak.  

Pótlása: A növények Mn trágyázása a talajban lejátszódó megkötődési folyamatok miatt 

meglehetősen bizonytalan. A hiány leküzdésére éppen ezért a talaj- és a levéltrágyázás együttes 

alkalmazása javasolható. A talajon keresztül adagolt Mn mennyisége a kémhatás és a N 

trágyázás mértékétől függően általában 3-15 kg/ha. A kijuttatás szervetlen vegyületek, illetve 

Mn-kelátok formájában történhet. Mangánmérgezés esetén a terméskiesés mérséklésére a 

kémhatás és a talaj felvehető mangántartalmának negatív összefüggése alapján a talaj meszezése 

jöhet szóba (SÁRDI, 1999). 

 

6. ábra. Jellegzetes Mn hiánytünetek (árpa, gabonafélék, cukorrépa, szőlő) (KALOCSAI és 

SCHMIDT, 2013) 
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1.4. Általános talajvizsgálati módszerek 

 

A piaci verseny és a folyamatosan dráguló mezőgazdasági inputok következtében egyre több 

gazdálkodó látja be a tudatos, tudományos alapokon nyugvó gazdálkodásban rejlő előnyöket. 

Egyre többen veszik észre, hogy jövőjük erőforrásaik hatékony kihasználásán múlik, melynek 

egyik eleme a hatékony és környezetkímélő tápanyagellátás.  

Termesztett növényeink trágyaigényének meghatározása a talajvizsgálatokon, a talaj 

felvehető (oldható) tápanyagtartalmának meghatározásán, a talajvizsgálati eredmények 

értelmezésén és a növények tápanyagigényének ismeretén alapuló meglehetősen bonyolult 

folyamat. Bonyolultságát elsősorban az adja, hogy az egyes tényezők rendkívül összetett 

kölcsönhatásban állnak egymással és ezen kölcsönhatásokat meglehetősen nehéz beépíteni a 

számítási módszerekbe. Nehéz biztosítani a mintavétel reprezentativitását is, ami szintén nehezíti 

a pontos trágyaigény megállapítását.  Mindezen nehézségekkel együtt rendelkezünk olyan 

tápanyag-számítási módszerekkel, amelyek segítségével meg tudjuk határozni termesztett 

növényeink trágyaigényét. A talajvizsgálati eredmények alapján így hatékony és 

környezetkímélő tápanyag-gazdálkodást folytathatunk, melynek bekerülési költsége 

többszörösen megtérül.    

A talaj a magasabb rendű növények számára tápanyag-közvetítő közeg, bonyolult 

háromfázisú rendszer. Tulajdonságainak vizsgálata alapján igyekszünk termesztett növényeink 

tápanyag igényét kielégíteni, a növények számára szükséges tápanyagokat a talajban pótolni.  A 

talajvizsgálatok során mindenekelőtt a talaj N-, P- és K-tartalmát (szűkített talajvizsgálat) kell 

meghatározni. Ez a három elem alkotja a növényi makrotápelemek legfontosabb csoportját, de 

közel sem jelenti az összes tápelemet. Az a talajvizsgálat lehet csak hosszabb távon használható, 

amely a többi elemet is vizsgálja. Így meg kell még határozni legalább a Ca, a Mg, a S, a Na, a 

Zn, a Cu, és a Mn elemeket is (bővített talajvizsgálat). A makro- és mikroelemekre való felosztás 

ugyanis nem fontossági sorrendet jelent, hanem csak az illető elemnek a növényekben található 

mennyiségére utal.  A következetes tápanyagellátás megtervezéséhez szükséges a talaj fizikai-

kémiai és fizikai tulajdonságainak ismerete is, mivel a talajból való tápanyagfelvételt a talaj e 

tulajdonságai alapvetően meghatározzák. Ez ugyanakkor a legnehezebben definiálható hatás. A 

növényi gyökerekhez való tápanyagszállításban tehát valamennyi talajtulajdonság szerepet kap, 

fizikai és kémiai jellemzők egyaránt. Könnyen beláthatjuk, hogy nem egyszerő dolog a talaj 

ellátottságát megállapítani, mert az ellátottság megállapítására szolgáló talajvizsgálati 

módszereket úgy kell kialakítani, hogy a kivont és megmért tápelem megfeleljen a talajoldatban 

való készletnek és a talaj azon képességének, amellyel a növény által a talajoldatból kivont 
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tápelemet pótolni képes. Tehát azt a változó mennyiségű tápanyagot kell jeleznie, amely a 

talajban levő készlet, a trágyázás, a növény tápanyagfelvétele és a környezeti tényezők 

következtében kialakul.  

 A hazai talajvizsgálati és szaktanácsadási gyakorlatban általánosan 14 vizsgálati 

paramétert használunk a talajok legfontosabb jellemzőinek a meghatározására. Ezek a kémhatás 

(pH), az Arany-féle kötöttségi szám (KA), a vízoldható összes só (%), a humusztartalom (%), a 

szénsavas mésztartalom (%), az AL oldható P2O5, K2O, valamint Na tartalom (mg/kg);  a nKCl-

oldható Mg, NO2-NO3-N, valamint SO4
2--S tartalom (mg/kg), illetve az EDTA oldható Cu, Mn, 

és Zn (mg/kg) tartalmak. Fenti paraméterek meghatározásának módját és előírásait a MSZ-08-

0206-2:1978; MSZ-08-0205:1978; MSZ-08-02102:1977, illetve a MSZ-20135:1999 szabványok 

írják le részletesen (SCHMIDT et al. 2003).  

  

1.4.1. A pH (KCI) – a talaj kémhatása 

 

A pHKCl a talaj kémhatását mutatja. Az pHKCl eredmények alapján talajainkat a következő 

kémhatás kategóriákba sorolhatjuk be (4. táblázat) : 

4. táblázat 

A talaj kémhatás-kategóriái (pHKCl) (BÚZÁS, 1983) 

pHKCl Kategória 

<4,5 erősen savanyú 

4,5-5,4 savanyú 

5,5-6,7 gyengén savanyú 

6,8-7,1 semleges 

7,2-7,9 gyengén lúgos 

8,0< lúgos 

 

A talajok kémhatása közvetlenül és közvetve is meghatározza a növények növekedését és 

fejlődését. A növények tápanyagfelvételére a gyengén savanyú, illetve a semleges közeli 

kémhatás a legoptimálisabb. A lúgos kémhatás kedvezőtlen a mikroelemek felvételére, míg a túl 

savanyú körülmények toxikus mennyiségű makrotápelem – és egyéb nehézfém – oldódásához és 

felvételéhez vezethetnek (BÚZÁS, 1983). 
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1.4.2. Az Arany-féle kötöttség (KA) – a fizikai talajféleség 

  

Az Arany-féle kötöttséget úgy határozzuk meg, hogy a légszáraz talajhoz desztillált vizet adunk 

keverés közben és mérjük, hogy 100 g talaj esetében hány milliliter vízre van szükség ahhoz, 

hogy az egy meghatározott konzisztenciájú pép legyen, amely a fonálpróbát adja. A 100 g 

talajból való, még éppen nem folyós pép készítéséhez szükséges víz mennyisége ml-ben egyenlı 

a kötöttségi számmal. A kötöttségi szám a talaj agyagtartalmával van leginkább összefüggésben, 

így kötött talajnál, nagy agyagtartalom esetén nagy számot kapunk, laza homoktalajoknál kicsit. 

Az 5. táblázat a fizikai talajféleség, a KA, az agyagtartalom (A %), az iszap+agyagtartalom (I+A 

%), az 5h kapilláris vízemelés, valamint a higroszkóposság (hy %) összefüggéseit mutatja be 

(BÚZÁS, 1983).  

5. táblázat 

A fizikai talajféleség, valamint a talaj A%, (I+A)%, KA, 5h vízemelés és a hy 

kapcsolata (BÚZÁS, 1983). 

A talaj szövete, fizikai talajféleség A % (I+A) (%) KA 5h(mm) hy (%) 

Durva homok (dh) <5 <10 <25 350< 0-0,5 

Homok (h) 5-15 10-25 25-30 350-300 0,5-1 

Homokos vályog (hv) 15-20 25-30 30-37 250-300 1,2 

Vályog (v) 20-30 30-60 37-42 150-250 2-3,5 

Agyagos vályog (av) 30-40 60-70 42-50 75-150 3,5-5 

Agyag (a) 40-45 70-80 50-60 40-75 5-6 

Nehézagyag (na) 45< 80< 60< 40> 6< 

 

1.4.3. Az összes só 

 

A talajban levő, vízben oldható sók összegét nevezzük a talaj összessó-tartalmának.  Ez a mérés 

nem ad felvilágosítást arról, hogy valójában milyen sók vannak a talajban. Ismerete elsősorban a 

szikes talajokon jelentős, mert a túl sok só a gyenge termékenység egyik oka. Kis sótartalmúnak 

mondjuk a talajt, ha a sók mennyisége kevesebb, mint 0,05 %, gyengén szoloncsákosnak, ha 

0,05-0,15 % és szoloncsákosnak, ha 0,15-0,4 % sót tartalmaz. 0,4 % felett erősen szoloncsákos a 

talaj (BÚZÁS, 1983).  
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1.4.4. A humusztartalom 

  

A humusztartalom a talajok szervesanyag-tartalmának jellemzésére szolgál. Meghatározása a 

szerves anyagok oxidálhatóságán (karamellizálhatóság) alapul.  A hazai talajok humusztartalma 

leggyakrabban 0,5-6 % között alakul. A humuszellátottságot sohasem szabad azonban a talaj 

fizikai összetételétől, genetikai típusától függetlenül megítélni. Egy homoktalaj esetében 2 % 

általában nagy értéknek számít, kötött réti talajon viszont ugyanez nagyon sovány talajt jelent. A 

humusztartalom alapján határozzuk meg a talajok hosszú távú nitrogén-szolgáltató képességét. A 

humusztartalom határértékeit a 7. ábra adja közre.  

 

7. ábra. A talaj humusztartalmának határértékei a nitrogénellátottság megítéléséhez 

(MÉM-NAK, 1979) 

 

1.5. Talajok vizsgálata nemzetközi összehasonlításban 

 

1.5.1. A Finn Talajtani Társaság (FAO) vizsgálatainak összefoglalója 

 

A Finn Talajtani Intézet kezdeményezésére és a finn kormány anyagi támogatásával a FAO 

1974-ben nagyszabású programot indított azzal a céllal, hogy: 

1. A mezőgazdaságilag mûvelt talajok és a fõbb termesztett növények tápláltsági állapotát 

felmérje. 

2. Az egyes országok ill. földrajzi régiók geológiai/talajtani/gazdálkodási eredetű 

mikroelem hiány vagy esetleges túlsúly zónáit azonosítsa. 

3. Gyakorlati ajánlásokat és konkrét útmutatásokat adjon az érintett országok 

kormányainak, felhívja a figyelmet a tennivalókra. 
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Az akcióban európai, ázsiai, afrikai és dél-amerikai országok egyaránt részt vettek, 

összesen 30 államot képviselve. A Föld különböző tájain 3600 termőhelyet mintáztak meg 1975-

ben egységes mintavételt követve, szigorú előírások szerint. A talajmintavétel a 20 cm-es felső 

szántott réteget érintette és egyidejűleg került sor a rajta termő bokrosodáskori búza és a 4-6 

leveles korú kukorica begyűjtésére. A talajszennyezést elkerülendő a búza föld feletti hajtásának 

felső felét, ill. a kukorica kifejlett felső 2-2 levelét gyűjtötték be. A mintavételek 10x10=100 m2 

területet reprezentáltak termőhelyenként ill. táblánként. Az átlagminták minimum 10-10 fúrást, 

ill. 10-20 növényegyedet foglaltak magukban. Az összesen 7200 minta (fele talaj, fele növény) 

szárítás után, de őrlés nélkül került a Finn Talajtani Intézet laboratóriumába, ahol a minták 

előkészítését, homogenizálását és analízisét egységes módon végezték el. 

A FAO vizsgálatok keretében először 5 makroelem (N, P, K, Ca, Mg), majd 6 

esszenciális mikroelem (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo) meghatározására került sor. A célból, hogy a 

tápelemvizsgálatok eredményeit elemezni lehessen a talajtulajdonságok függvényében, a főbb 

talajjellemzőket is meghatározták mint a pH, textúra, szerves anyag és mész tartalom, elektromos 

vezetőképesség, valamint a kationkicserélő kapacitás. Az összesen 7500 mintában mintegy 170 

000 mérést végeztek. Az adatok rendszerezése és feldolgozása során összefüggéseket kerestek a 

talajjellemzők és a növényvizsgálati paraméterek között. A kutatásokat Mikko Sillanpää 

professzor, a Finn Talajtani Intézet vezetője irányította, aki a nagyszámú adatot országonként is 

kiértékelte. Az eredmények közlésére 1982-ben került sor a FAO Soils Bulletin 48. számában, 

önálló könyv formájában. (SILLANPÄÄ, 1982) 

A felmérés jó áttekintést nyújtott a résztvevő országok talajainak és növényeinek 

tápanyagállapotáról, utalva azokra a térségekre, ahol makro- vagy mikroelem hiányok 

fordulhatnak elő. Nem szolgáltathatott ugyanakkor számszerű adatokat az egyes mikroelemek 

növényre, termésre gyakorolt hatásáról. Ebből adódóan újabb akció indult, mely során 14 fejlődő 

országban és a programvezető Finnországban mikroelem trágyázási kísérleteket állítottak be. Ez 

a kísérletsorozat azt mutatta, hogy az érintett országok ill. a vizsgált termőhelyek 49 %-ában Zn, 

31 %-ában B, 14-15 %-ában Mo és Cu, 10 %-ában Mn, 3 %-ában Fe hiánya állhat fenn. 

Toxicitás ezen elemekben gyakorlatilag nem jelentkezett. Az eredmények részletes közlésére 

1990-ben került sor a FAO Soils Bulletin 63. számában (SILLANPÄÄ, 1990). 

Az 1974-ben kezdődött FAO programban, ill. az 1975. évi mintavételi akcióban hazánk is 

részt vett. A munkát az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete koordinálta Elek Éva 

irányításával. A mintavételek az egész ország területét érintették, kiterjedtek a főbb tájainkra és 

talajainkra 144 búza + 106 kukorica, azaz 250 termőhelyet, ill. 500 mintát reprezentálva. A 

Dunántúl egy részét a Keszt-helyi Agrártudományi Egyetem Talajtani Tanszéke, a Tiszántúl és 



35 
 

az Alföld nagyobb részét pedig az akkori Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet 

debreceni és mezőtúri osztályainak munkatársai vételezték fel. Az MTA Talajtani Intézete által 

gyűjtött mintákon kiegészítő talaj- és növényelemzéseket is végeztünk, melyek eredményeit 

korábban már ismertettük hazai szaklapokban. A FAO adatok átfogó bemutatására azonban mind 

ez ideig nem került itthon sor, ezért most az eredményeket részletesebben taglaljuk és 

megkíséreljük a tanulságokat, melyek a hazai közvélemény számára fontossággal bírnak, 

közérthetően összefoglalni (KÁDÁR, 1995). 

6. táblázat 

A kukorica talajok mikroelemekre vonatkozó talajvizsgálati eredményei néhány 

országban a FAO felvételezés során (SILLANPÄÄ, 1982) 

Mikroelem 

(kivonószer) 

Belgium 

(n = 20) 

Új Zéland 

(n = 24) 

Magyarország 

(n = 106) 

Olaszország 

(n = 70) 

Irak 

(n = 31) 

Fe 

(AAAc-

EDTA) 

 

401 

 

589 

 

145 

 

236 

 

121 

Mn 

(DTPA) 

 

31 

 

67 

 

44 

 

22 

 

10 

Cu 

(AAAc-

EDTA) 

 

4 

 

16 

 

5 

 

19 

 

5 

Zn 

(DTPA) 

 

19,2 

 

3,7 

 

1 

 

2,6 

 

0,3 
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7. táblázat 

A búza talajok mikroelemekre vonatkozó talajvizsgálati eredményei néhány 

országban a FAO felvételezés során (SILLANPÄÄ, 1982) 

Mikroelem 

(kivonószer) 

Belgium 

(n = 21) 

Új Zéland 

(n = 94) 

Magyarország 

(n = 144) 

Olaszország 

(n = 118) 

Irak 

(n = 119) 

Fe 

(AAAc-

EDTA) 

 

262 

 

563 

 

148 

 

197 

 

110 

Mn 

(DTPA) 

 

49 

 

21 

 

34 

 

21 

 

9 

Cu 

(AAAc-

EDTA) 

 

5 

 

4 

 

6 

 

11 

 

5 

Zn 

(DTPA) 

 

5,2 

 

2,8 

 

1,2 

 

2,3 

 

0,3 
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8. táblázat 

A termőhelyek felvehetõ mikroelem ellátottságának %-os megoszlása néhány 

országban a FAO vizsgálatok alapján (SILLANPÄÄ, 1982) 

Ellátottsági 

kategória 

Belgium 

(n = 41) 

Finnország 

(n = 94) 

Magyarország 

(n = 250) 

Olaszország 

(n = 189) 

Irak 

(n = 150) 

Fe (NH4 – acetát + EDTA) 

Alacsony - - - 2 9 

Közepes 72 30 97 86 88 

Magas 28 70 3 12 2 

Mn (DTPA + pH korrekció) 

Alacsony 3 2 8 21 7 

Közepes 83 94 85 79 93 

Magas 14 4 6 - - 

Zn (DTPA) 

Alacsony - - - 7 57 

Közepes 17 71 96 82 43 

Magas 83 29 4 11 - 

Cu (NH4-acetát, ecetsav + EDTA) + szerves C korrekció 

Alacsony - 19 - - - 

Közepes 94 80 99 68 99 

Magas 6 1 1 32 1 

 

1.5.2. A talajok réz-, cink- és mangántartalmának összehasonlítása KCl-EDTA, 

Lakanen-Erviö és töménysavas feltárással a Talajvédelmi Információs és Monitoring 

Rendszer vizsgálatai alapján 

 

A vizsgálatsorozat alapvető célja az volt, hogy értelmezni tudjuk a Magyarországon 1978 óta a 

KCl-EDTA kivonószerrel végzett réz, cink és mangán vizsgálati eredményeket a nemzetközileg 

elterjedt Lakanen-Erviö kivonószeres eredmények tükrében. 

A talajtulajdonságok – pH, CaCO3, %, humusz, kötöttség – jelentős mértékben 

befolyásolják a talajok mikroelem-tartalmát, illetve a különböző kivonószerekkel kivonható 

elemek mennyiségét. 
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Az 5 megyéből – Győr – Moson – Sopron, Somogy, Vas, Veszprém, Zala – származó 

289 db. Minta ugyan nem volt alkalmas a kivonószerek közötti kalibráció elvégzéséhez, de a 

tendenciák bemutatásával elősegíthette azt. Ehhez további információt nyújtott a 11289 db. Vas 

megyei minta KCl – EDTA vizsgálati eredménye és értékelése. 

A vizsgálatok legfontosabb eredményei a következőek voltak: 

A talajtulajdonságok szorosan összefüggnek egymással. Kiemelendő kötöttség a humusz 

(r = 0,59xxx), továbbá a pH és a CaCO3 közötti kapcsolat (r = 0,45xx). 

A töménysavas (TS) kivonószer megközelítően a teljes elemtartalom kivonására 

alkalmas. Az eredmények alapján a töménysav a KCl-EDTA és a Lakanen-Erviö (LE) 

kivonószerekhez viszonyítva – elemektől függően (Cu: 2,65-; Zn: 6,24-; Mn: 3,85-szöröse a LE 

értéknek) – az elemek többszörösét vonja ki. 

A 289 TIM-minta átlagában a KCl – EDTA kivonószeres eredméyek a LE-hez 

viszonyítva eltérnek: a Cu 0,69-, Zn 0,58-, Mn 1,15-szöröse a LE értékeknek. 

A vizsgált tuladonságokkal mindhárom elemnél és kivonószernél határozott 

összefüggések látszanak. A biometriai számítások azonban a szórások miatt nem minden 

esetben igazolják azokat. 

1. A korrelációszámítás alapján elemenként a következő összefüggések állapíthatóak 

meg: 

Cu: A KCl – EDTA és töménysav kivonószerek a pH-val és kötöttséggel, továbbá 

egymással korrelálnak, Lakanen-Erviövel nincs igazolható kapcsolat. 

Zn: csak a kötöttség és töménysav között van igazolt összefüggés, a kivonószerek 

egymással sem korrelálnak. 

Mn: a három elem közül a legszorosabb a kapcsolata a tulajdonságokkal és egymással is. 

2.  A Lakanen-Erviö és KCl – EDTA kivonószerek között – a Mn kivételével – nem 

látszik matematikailag igazolt kapcsolat, amely részben a talajok sokféleségével és a minták 

kevés számával indokolható, másrészt gyakran ellentétesen viselkednek a pH és a CaCO3-

tartalom változására. Savanyú pH-n a KCl – EDTA, meszes talajon a Lakanen-Erviö kivonószer 

von ki többet. 

3. A KCl – EDTA kivonószer reakciója nagyobb hasonlóságot mutat a talajtulajdonságok 

változására a TS-sel, mint a LE. 

4. Az irodalmi forrásmunkák szerzői a Zn vizsgálatára a LE helyett a DTPA-t használják, 

feltehetően a LE nem bizonyult alkalmasnak. 

5. Az értékelés alapján megállapítható, hogy az „összes” és „felvehető” elemtartalom 

vizsgálatához a kötöttség (KA) alkalmasabb paraméter, mint az agyagtartalom. Ennek feltehetően 
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az az oka, hogy az agyagtartalom csak az agyag minőségének ismeretével együtt használható. A 

kötöttség viszont minőségi paramétert is tartalmaz (pl. duzzadás). 

6. A kivonószerek viselkedése a talajtulajdonságok függvényében jelentős különbséget 

mutat elemenként. A LE és KCl – EDTA által kivont mennyiség aránya talajtulajdonságon belül 

is változik. Réz, cink, mangán elemeknél a pH és mésztartalom növekedésével szintén 

csökkenést mutat. Réz és cink elemeknél az arány a kötöttség növekedésével KA 42-ig 

növekszik, majd csökken. Mangánnál az arány csökkenése a kötöttség növekedésével végig 

jelentkezik. 

A vizsgálatokkal tehát sikerült összefüggést találni a legfontosabb talajtulajdonságok és a 

Lakanen-Erviö, illetve a KCl – EDTA kivonószerek értékei között. Ezek az összefüggések a 

miták viszonylag kis száma és az eredmények szórása ellenére a tendenciák megállapítására 

kiválóan alkalmasak. A két kivonószer kalibrációjához a vizsgálatokat tovább kell folytatni, 

amelyhez  ezen eredmények kellő alapot nyújthatnak (MOLNÁROS ÉS GRÁCZOL, 1998). 

 

8. ábra. Korrelációs mátrix (MOLNÁROS ÉS GRÁCZOL, 1998) 

 

1.5.3. Különböző talaj-kivonószerekkel végzett mikroelem-tartalom vizsgálatok 

Magyarországon 

 

A talajok tápanyag ellátottságának jellemzésére ezért olyan kivonószereket használnak, melyek a 

teljes mennyiségnek csak egy hányadát oldják ki, mely arányos a növény által felvehető 

tápanyaggal.  

A Magyar Szabvány mikroelemek kioldására a KCl-EDTA oldatot írja elő (MSZ: 20135, 

1999). Ezt a kivonószert sajnos más országok nem használják, így a magyar eredmények a 

nemzetközi eredményekkel nehezen vethetőek össze. Nemzetközileg igen elterjedtek a CaCl2-

DTPA és a Lakanen-Erviö (LE) kivonószerek. Mindhárom kivonószer közös jellemzője, hogy 
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kelát adalékot tartalmaz, mely az oldódási egyensúly megváltozásával megnöveli a kioldott 

mikroelem koncentrációt. Így lehetővé válik a mikroelem analitikai mérése enyhe 

kivonószerekben is. Célunk, hogy megvizsgáljuk a fenti három kivonószer egymással való 

helyettesíthetőségét. Korábbi munkánk során megállapítottuk (KREMPER et al., 2008), hogy a 

hazánkban használt KCl-EDTA kivonószerben oldható mikroelem-tartalmak szignifikánsan 

korrelálnak a másik két kivonószer által kapott értékekkel. Jelen munkákban arra keresünk 

választ, hogy a különböző kivonószerekkel meghatározott mennyiségek aránya függ-e a 

talajtulajdonságoktól. Továbbá vizsgáltuk az eltérő extraktumok mikroelemtartalma és a főbb 

talajtulajdonságok (KA, karbonát tartalom, pH, Hu%) közötti kapcsolatot. 

Kísérleteinket 215 talajmintán végeztük, melyek a Talajvédelmi Információs és 

Monitoring (TIM) rendszerből származtak. A minták az ország összes megyéjéből származnak 

vegyesen, talajfizikai és kémiai tulajdonságaik széles spektrumban változtak. Az elemzésünkhöz 

felhasznált kötöttség, karbonáttartalom, pH és humusztartalom adatok a TIM adatrendszerből 

származnak. A különböző kivonószerekkel kioldott réz illetve cink tartalmat VARIAN Spectr. 

AA-20-as atomabszorpciós készülékkel mértük. 

9. táblázat 

A Talajvédelmi Infromációs Monitoring (TIM) adatrendszerből származó minták 

minták csoportosítása (KREMPER et al. 2008) 

Kötöttség Karbonát tartalom Nem karbonátos 

talajok pH-ja 

Humusz tartalom 

 Mintaszám  Mintaszám pH Mintaszám Hu% Mintaszám 

 

Homok 

34  

 

Karbonátos 

 

 

115 

 

4,7-5,8 

 

23 

<1 28 

1-1,5 39 

Homokos  

vályog 

52  

5,8-6,8 

 

35 

1,5-2 31 

2-2,5 33 

Vályog 51  

Nem 

karbonátos 

 

 

96 

 

 

6,8-7,8 

 

 

18 

2,5-3 39 

3-3,5 15 

Agyagos 

vályog 

41 3,5-4 17 

Agyag 24 >4 13 

 

Az eredmények értékelésekor négy mintát különválasztottunk. Ezeknek a réz tartalma 

kiugróan magas volt mindhárom kivonószerre. Valószínűleg a minták réztartalma emberi 

beavatkozás eredményeképp volt kiugró. A maradék mintahalmazt különböző csoportokra 
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osztottuk a kötöttség, pH és karbonát tartalom valamint a humusztartalom szerint. Az 9. táblázat 

a kialakított csoportokat mutatja be. A kivonószeres kezelések fontosabb tulajdonságait a 10. 

táblázatban foglaltuk össze. 

10. táblázat 

A kivonószerek főbb jellemzői (KREMPER et al. 2008) 

 

Kivonószer 

Kivonószerek 

jellemzői 

Talajkivonószer 

arány 

Rázatási idő 

(min) 

 

pH 

 

KCl - EDTA 

0,05 M EDTA 

(Komplexon III) 

0,1 M KCl 

 

1:2 

 

120 

 

4,36 

 

DTPA – CaCl2 

0,005 M DTPA 

0,1 M CaCl2 

TEA 

 

1:2 

 

120 

 

7,2 

 

Lakanen-Erviö 

(LE) 

0,02 M EDTA 

(Komplexon II) 

0,5 M NH4OAc 

0,5 M 

CH3COOH 

 

 

1:10 

 

 

60 

 

 

4,65 

 

A talajokat fizikai talajféleség szerint csoportosítva, az egyes csoportokban számolt 

mikroelem-tartalom átlagokat az 9. ábra szemlélteti. Réznél mindhárom kivonószerre a kötöttség 

növekedésével nőtt a kivont mikroelem-tartalom. A réz a talajképződés hosszú folyamata során 

erősen megkötődött a talaj agyagtartalmához, a csapadékkal nem lugzódott ki, és a növények is 

csak a készletek töredékeit voltak képesek felhasználni. Így minél több agyag van a talajban 

annál több az összes és oldható réz is. Cink esetén nem tapasztaltunk hasonló tendenciát. 

Ugyanakkor mindkét elemnél a mikroelem-tartalmak aránya a különböző kivonószerekre minden 

textúra csoportnál közel azonos. 
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9. ábra. A kivont réz- és cinktartalom változása a kötöttség függvényében (H: homok, 

HV: homokos vályog, V: vályog, AV: agyagos vályog, A: agyag) (KREMPER ET AL, 2008) 

 

A talajokat karbonáttartalom alapján nem karbonátos (0% karbonát-tartalom) és a 

karbonátos csoportokra (0,3% – 78% karbonáttartalom) osztottuk. Karbonátos talajokon a LE / 

KCl-EDTA által kioldott mikroelem arány nagyobb, mint nem karbonátos talajokon: Cu esetén 

1,5karb és 1,2nem karb, Zn esetén 1,4karb és 1,1nem karb (10. ábra). Az LE oldat puffer, míg a KCl-

EDTA oldat nem az. Ennek következtében lúgos (főképp karbonátos) talajokon arányaiban több 

mikroelemet tud kioldani, mint a KCl-EDTA kivonószer. 

 

10. ábra. Réz- és cinktartalom átlagai karbonátos és nem karbonátos talajokra (KREMPER et al. 

2008) 

 

Réz esetén a KCl-EDTA és a CaCl2-DTPA kivonószerek által kivont mikroelem-

tartalmak átlaga közel azonos a karbonátos és a nem karbonátos csoportokra. A CaCl2-DTPA 

esetén ez a várakozásnak megfelel, mivel pH=7,2- nél nem oldódnak a karbonátok. A KCl-

EDTA kivonószer viszont savas (pH = 4,36), mégis hasonló nagyságrendű a kioldott mikroelem-

tartalom a két csoportban. LE oldat esetén viszont nagyobb átlagértékeket kaptunk karbonátos 

talajokra, mint karbonát nélküliekre, ami a kivonószer savas kémhatásával és puffer hatásával 
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magyarázható. Zn esetén mindhárom kivonószerre enyhén csökkent a kivont mennyiség értéke a 

karbonátos talajokon. 

Következő csoportosítási szempontunk a nem karbonátos talajok csoportjában a pH volt. 

Itt a réz- és cinktartalom növekvő tendenciát mutatott a pH növekedésével. Ennek a magyarázata 

az lehet, hogy a savanyú talajokban természetes körülmények között a talajképződést kísérő 

kilúgzási folyamatokban a mikroelem-tartalom egy része lemosódott. Kevésbé savanyú talajokon 

viszont a természetben kevesebb mikroelem mosódott ki, így több maradt a talajban. Az 

alkalmazott kivonószerek, különösen a KCl-EDTA és LE savanyú kémhatásuk következtében 

kioldják a mikroelem-tartalom viszonylag erősen kötődő részét is (11. ábra). 

 

11. ábra. A réz- és cinktartalom változása a pH függvényében nem karbonátos 

talajokon (KREMPER et al. 2008) 

A talajok humusztartalom szerinti csoportosításában szintén növekvő tendenciát 

tapasztaltunk a kivont réz tartalom esetén, míg cink esetén nem tapasztaltunk tendenciát (12. 

ábra). A réz erősen kötődik a talaj humusztartalmához. A kivonószerek ezen rézformák egy 

részét is kioldták, ami a fenti tendenciát magyarázza. Itt is megállapítható, hogy az egyes 

csoportokban a különböző kivonószerekkel kivont mikroelem arány közel azonos volt. 

 

12. ábra. A réz- és cinktartalom változása a humusztartalom függvényében (KREMPER et 

al. 2008) 



44 
 

A 11. táblázatban a korreláció számítások eredményeit összegeztük. Az adatok 

megerősítik a talajtulajdonságok és a könnyen oldható mikroelemtartalom között tapasztalt 

összefüggéséket. 

11. táblázat 

A talajtulajdonságok és a kivonószerek közötti korrelációk (KREMPER et al. 2008) 

 Cu Zn 

 DTPA-

CaCl2 

KCl-EDTA Lakanen-Erviö DTPA-

CaCl2 

KCl-

EDTA 

Lakanen-

Erviö 

KA 0,249* 0,268* 0,302* -0,108 0,011 0,127 

pH (*) 0,156 0,285** 0,298 0,02 0,09 0,05 

Hu% 0,059 0,193** 0,137* 0,025 0,023 0,075 

 *P = 0,05 szinten szignifikáns 

**P = 0,01 szinten szignifikáns 

(*) A korreláció számítást nem karbonátos talajok pH-jára végezték el 

Mivel a különböző kivonószerekkel kivont mikroelem arány közel azonos a vizsgált 

talajtulajdonságok változásánál, a kivonószerek egymással helyettesíthetőek. Ez alapján lehetővé 

válik a hazai (KCl-EDTA) eredmények összevetése a nemzetközi irodalomban található LE és 

CaCl2-DTPA kivonószerekre kapott eredményekkel (KREMPER et al. 2008). 

 

1.5.3. Ammónium-acetát puffer (pH=4,8), DTPA-TEA és ammónium-bikarbonát 

DTPA kivonószerekkel végzett cink- és réztartalom vizsgálatok Ukrajnában csernozjom 

talajtípuson 

 

Az Ukrán Szabvány mikroelemek kioldására az ammónium-acetát puffer (pH=4,8) oldatot írja 

elő. Ezt a kivonószert sajnos más országok nem használják, így az ukrán eredmények a 

nemzetközi eredményekkel nehezen vethetőek össze. Nemzetközileg igen elterjedtek DTPA 

TEA és ammónium-bikarbonát DTPA kivonószerek. 

Kísérleteinket csernozjom talajtípusú mintákon végeztük, melyek a Zaporizzsjai 

Talajkutató Központból származtak. A talajminták vizsgálatakor figyelembe vettük, hogy 

trágyázva van-e az adott terület, és ha igen, akkor milyen típusúakat és milyen arányban 

használták ezeket a talaj műveléséhez. Eszerint 5 csoportot különítettünk el: a trágyamenteset, a 

szerves trágyázottat (6,5 t/ha), valamint a nitrogén, foszfor és kálium arány szerint még további 3 

csoportot (1:1:1, 3:3:3, 5:5:5).  
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A különböző kivonószerekkel kioldott réz- illetve cinktartalmat  C-115M1 típusú atom-

abszorpciós speketrofotométeres készülékkel mértük. 

Extrahálószerként 4,8 pH-jú ammónium-acetát puffer oldatot (AAP), dietilén-triamin-

penta-ecetsav oldatot (DTP-TEA), valamint ammónium-bikarbonátos DTPA (AB-DTPA) 

oldatot használtunk.  

A vizsgálatok eredményeit 12. és a 13. táblázat foglalja össze.  

12. táblázat. 

Különböző extraháló szerekkel kivont Cu átlag mennyisége (mg/kg) (PODOBED, 

2010) 

Típus AAP pH=4,8 DTPA-TEA AB-DTPA 

Trágyamentes 0,15 1,37 3,78 

Szerves trágyázott 

(6,5 t/ha) 
0,17 1,07 3,61 

1:1:1 (N19P17K10) 0,18 0,9 3,51 

3:3:3 (N56P51K31) 0,16 1,12 3,53 

5:5:5 (N93P85K52) 0,16 1,32 3,63 

 

13. táblázat. 

Különböző extraháló szerekkel kivont Zn átlag mennyisége (mg/kg) (PODOBED, 

2010) 

Típus AAP pH=4,8 DTPA-TEA AB-DTPA 

Trágyamentes 0,29 0,64 1,86 

Szerves trágyázott 

(6,5 t/ha) 
0,32 0,65 1,51 

1:1:1 (N19P17K10) 0,34 0,54 1,62 

3:3:3 (N56P51K31) 0,45 0,71 1,31 

5:5:5 (N93P85K52) 0,46 0,7 1,49 

 

Az eredményekből látható, hogy a leghatékonyabb a réz és a cink esetében is, a trágyázás 

típusától és arányától függően, egyértelműen az AB-DTPA kivonószer volt.  

A réz esetében a DTPA-TEA által kivont mennyiségnek közel háromszorosát sikerült 

kimutatni, míg  az AAP pH=4,8 kivonószernek közel húszszorosát.  



46 
 

A cinknél az AB-DTPA által kivont mennyiség a DTPA-TEA közel háromszorosa, és 

kétszerese, míg az AAP pH=4,8 oldatnak az ötszöröse (PODOBED, 2010). 
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II. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

2.1. Talajminta-vételi pontok kijelölése 

 

A kutatásunk során több gazdasági területről vettünk fel mintavételi pontokat, majd gyűjtöttünk 

be mintákat. Ilyen volt a magánkert, a szántóföld, a kert, a legelő, a szőlő, a kaszáló, erdő és a 

vasút menti terület.  

A mintavételi pontok kijelölése során figyelembe vettük, hogy a különböző területek 

talajtípusa, igénybevétele, valamint kihasználtsága eltérjen egymástól.  

A talajminták típusát, száramazási helyét, valamint, hogy az ott lévő területet hogyan 

hasznosítják, a 14. táblázatban foglaltik össze. 

14. táblázat 

Talajminta-vételi pontok 

Talajminta 

megnevezése 
Terület megnevezése Talaj típus 

1. szántó Salánk podzolos glejes gyeptalaj 

2. szántó Nagybereg podzolos barnaföld 

3. szántó Nagybereg podzolos barnaföld 

4. szántó Nagybereg podzolos barnaföld 

5. szőlő Salánk podzolos barnaföld 

6. szőlő Salánk podzolos barnaföld 

7. szőlő Nagybereg podzolos glejes gyeptalaj 

8. szőlő Nagybereg podzolos glejes gyeptalaj 

9. kert Királyháza podzolos barna erdőtalaj 

10. kert Salánk podzolos barnaföld 

11. kert Salánk podzolos barnaföld 

12. kaszáló Salánk podzolos glejes gyeptalaj 

13. kaszáló Salánk podzolos glejes gyeptalaj 

14. erdő Salánk podzolos glejes gyeptalaj 

15. erdő Salánk podzolos barnaföldek 

16. legelő Salánk podzolos glejes gyeptalaj 

17. vasút Királyháza podzolos barna erdőtalaj 
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2.2. A talaj kálium-kloridos pH-értékének meghatározása 

 

A légszáraz talajmintákat porcelán törőmozsárban összeaprítottuk, és 2 mm-es szitán átengedtük. 

A vizsgálat során 100 cm3-es Erlenmeyer-lombikba táramérlegen kimértünk 20 g talajmintát és 

hozzáadtunk 50 cm3 1 M KCl-oldatot. Ezt az oldatot 3 percre rázógére helyeztük és jól 

összeráztuk majd pedig 1 órát állni hagytuk. A pH-t direkt potenciometriás módszerrel, 

kombinált üvegelektróda segítségével határoztuk meg. Egy óra elteltével az oldatokat újra 

összeráztuk és a pH-mérőt belehelyeztük, mikor a készüléken jelzett érték már nem változott 

feljegyeztük a talaj pH értékét. Az elektródát desztillált vízben megtisztítottuk és a fentiekhez 

hasonlóan mind a 12 mintánál elvégeztük a mérést (CSOMA, 2009). 

A talajok kémhatása jelentősen befolyásolja a tápanyagok felvehetőségét, a kémiai 

reakciók lezajlásának menetét, a mikrobiológiai tevékenységet, illetve a talaj szerkezetét. 

15. táblázat 

A talajok osztályozása a kémhatás 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 

8,5-9,0 lúgos 

>9,0 erősen lúgos 

 

2.3. A talaj humusztartalmának meghatározása 

 

Bürettából hozzáadtunk 10 cm3 0,4 N kénsavas kálium bikromát oldatot a már előkészített 0,3 g-

nyi talajmintákhoz. A már összekevert oldatot tartalmazó lombikokba kis tölcséreket helyeztünk, 

majd pedig már előre melegített elektromos főzőlapra helyeztük a lombikokat. Az első apró 

gyöngyöző forrási buborékok megjelenésétől számítva pontosan 5 percig forraltuk. Az 

egyenletes forralás 140-180 0C-on történt.  

A roncsolás alatt a kálium-bikromátnak fölöslegben kell lennie. Ha az oldat enyhe 

roncsolás közben is megzöldül, az adott bikromát mennyiség nem elegendő az oxidációhoz. 
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Ezeknél az eseteknél a talajmintákból fele annyit mértünk be, mint előzőleg, vagyis 0,1 g-ot. 

Majd pedig újra hozzáadtuk 10 cm3 kénsavas kálium-bikromátot. Ezt követően 5 percig 

forraltuk, ekkor már nem zöldültek el az oldatok. 

Miután az elegy kihűlt, a tölcsért óvatosan leöblítettük 15 cm3 desztillált vízzel. Ennek 

oka, hogy a fenilantranilsav színátcsapása csak erősen savas közegben éles. Ehhez hozzáadunk 6 

csepp 0,2%-os fenilantranilsav indikátort. Az indikátort közvetlenül a titrálás előtt adtuk hozzá. 

Ezután a bürettából 0,2 N Mohr-sóoldattal a szerves anyag oxidálásánál fel nem használódott 

kálium-dikromátot visszatitráljuk (CSOMA, 2009). 

16. táblázat 

A talaj hozzávetőleges humusz tartalma 

(CSOMA, 2009) 

A talaj színe Humusztartalom % 
A bemérendő minta 

tömege, g 

szürkésfehér 0,5-1 0,5 

világosszürke 1-2 0,4 

szürke 2-4 0,3 

sötétszürke 4-7 0,2 

fekete 7-10 0,1 

nagyon fekete 10-15 0,05 

 

2.4. A talajok mikroelem ellátottságának vizsgálata 

 

A talajok felvehető mikroelem készletének kivonásához háromféle extraháló szert használtunk: 

az Ukrajnában alkalmazott ammónium-acetát puffer oldatot (pH 4,8), valamint a számos 

országban elterjedt DTPA (dietilén-triamin-penta-ecetsav) oldatot és Lakanen-Erviö kivonószert. 

Az alkalmazott három kivonószer főbb jellemzőit az 17. táblázatban foglaltuk össze: 
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17. táblázat 

A kivonószerek főbb jellemzői  

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

(1971)) 

Kivonószer 
Kivonószerek 

összetétele 

Talajkivonószer 

arány 

Rázatási 

idő 

(min) 

pH Hivatkozás 

Ammónium-

acetát 

puffer 

1 M 

C2H3NaO2 

0,9 M 

CH3COOH 

1:5 60 4,8 

Національний 

Стандарт 

України 

ДСТУ 

4770.2:2007 

DTPA 

CaCl2 

0,005 M 

DTPA 

0,1 M CaCl2 

TEA 

1:2 120 7,2 

Lindsay és 

Norvell 

(1978) 

Lakanen 

Erviö (LE) 

0,02 M 

EDTA 

(Komplexon 

II) 

0,5 M 

NH4OAc 

0,5 M 

CH3COOH 

1:10 60 4,65 

Lakanen és 

Erviö 

(1971) 

 

2.4.1. A talajok mikroelem ellátottságának vizsgálata ammónium-acetát puffer 

oldattal 

 

Kivonóoldat készítése: 77 g-nyi ammónium-acetátot feloldunk 500 ml desztillált vízben, majd a 

teljes feloldódás után hozzáadunk 50 ml 99%-os ecetsavat. Ezután 1000 ml-ig egészítjük ki 

desztillált vízzel. Az oldat pH-ját 4,8+-0,05-re állítjuk. A korrigálást savas irányba 99%-os 

ecetsavval, bázikus irányba pedig 25%-os ammónium–hidroxiddal tehetjük meg, amelyeket 

cseppenként adagolunk folyamatos keverés, illetve pH-mérés mellett (НАЦІОНАЛЬНИЙ 

СТАНДАРТ УКРАЇНИ, 2007). 
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Talajkivonat készítése: a talajmintákat 1 mm – nél kisebb méretűre aprítottuk Agathic 

mozsár segítségével. Ezután 10 g-nyi talajt 50 cm3 puffer-oldattal öntöttük fel. A talajt az 

extraháló szerrel egy órán keresztül körkörös rázógépen rázattuk, ezután az oldatot a talajtól 

szűréssel elválasztottuk. A leszűrt oldatokban láng atomabszorpciós spektrofotometriás 

módszerrel, Agilent Technologies 240 típusú műszer segítségével meghatároztuk a mikroelemek 

koncentrációit. 

A talajok mikroelem ellátottságának megítéléséhez a vizsgálati adatokat határértékekkel 

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

mikroelem készletének kiértékelésére. 

Az 18. táblázatban a növények mikroelem igényei szerint csoportosították a talajokat. 

Ahol is három ellátottsági szintet határoznak meg. 

18. táblázat. 

A talajok csoportosítása a növények mikroelem ellátottságának függvényében 

 (FATEJEV, 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 
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Az 19.  táblázatban található értékeket használják a mikroelem tartalon megítéléséhez, 

kartogramok készítéséhez. Ahol a mikroelem tartalmat színkódokkal jelölik.  

19. táblázat 

A talajok felvehető mikroelem tartalmának megítélése 

(FATEJEV, 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 

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 20. táblázat a talajok megengedett mikroelem tartalmát mutatja. A táblázatban feltüntetett 

értékeket meghaladó mennyiségek már károsak lehetnek, a növényekre, állatokra, emberekre és 

a vízre egyaránt. 

20. táblázat 

A talajok megengedhető felvehető mikroelem tartalma 

(FATEJEV, 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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2.4.2. A talajok mikroelem ellátottságának vizsgálata a Lakanen-Erviö 

kivonószerrel 

 

A Lakanen-Erviö (LE) által javasolt és publikált ammónium-acetát és EDTA tartalmú 

kivonószer főként ionosan kötött fémeket von ki a talajból, egy olyan mozgékony fémfrakciót, 

mellyel a növényi gyökerek általi mobilizálást lehet modellezni és azt a hányadot kivonni, 

melyet potenciálisan felvehetnek a növények. Ilyenformán ez a kivonat az aktuális toxicitás 

jellemzését szolgálhatja. Alkalmas tehát olyan toxikus fémtartalmak meghatározására, melyek 

kioldódnak az LE oldószerelegyben. 

Alkalmazása olyan toxikus fémek meghatározására, melyek az EDTA és ammónium 

hidroxid összekeverésével kapott puffer hatására kioldódnak a talajból. Jól reprodukálható 

kémiai modell, melynek extraháló-képessége közel áll a növényi gyökerek 

extrahálóképességéhez. 

Csak olyan fémekre alkalmazható, melyik LE-ban oldódnak. Korlátai azonosak a kémiai 

modellek általános korlátaihoz: eredményük nem mindig függ össze a sztenderdizált biotesztek 

eredményével és főként nem az egyedi talaj-növény párok eredményével.  

Kivonóoldat készítése: 1000 cm3-s mérőlombikba bemérünk 5,85 g EDTE-t, 25% (m/m) 

35 cm3 ammónium-hidroxidot és kb. 400 cm3 vizet. Az EDTE teljes feloldódása után 

hozzámérünk 57 cm3 ecetsavat és további 400 cm3 vizet. Az oldat pH-ját 4,65+-0,05-re állítjuk 

3M-os ecetsavoldattal vagy NH4OH-dal, majd a térfogatot 1000 cm3-re egészítjük.  

Talajkivonat készítése: műanyag rázópalackba teszünk 10,0 g talajmintából, amit 

előkészítettünk, majd hozzáadunk 50 cm3 kivonóoldatot, ezután a palackokat lezárva fogótárba 

helyezzük és körforgó rázógépen 1 óráig rázatjuk. Eztán a taljszuszpenziót redős szűrőpapíron 

leszűrjük, az első 10 cm3-nyi részletet elöntjük, és a szűrlet főtömegéből végezzük a kémiai 

analízist. A fémanalízis atomabszorbciós spektrofotométeres méréssel történik (HAJDU, 2008). 

A Kádár Imre által felállított ideiglenesen javasolt határértékeket alkalmazzák a 

mikroelem ellátottság megítéléséhez, Lakanen-Erviö kivonószer használata esetében (21. 

táblázat). 
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21.táblázat 

Javasolt ideiglenes határértékek a szántott réteg NH4-acetát+EDTA-oldható 

elemtartalmára (mg/kg talajra) (KÁDÁR, 2009) 

Mikroelem 

Mikroelem ellátottság 

alacsony közepes magas 

Mikroelem koncentráció (mg/kg) 

Zn 10 40 90 

Cu 5 20 40 

Megjegyzés: Savanyú és homoktalajokon a határértékek 50%-kal csökkennek 

 

2.4.3. A talajok mikroelem ellátottságának vizsgálata DTPA (dietilén-triamin-penta-

ecetsav) oldattal 

 

A dietilén-triamin-penta-acetát (DTPA), a CaCl2 és triklóramin vagy trietanolamin keverékével a 

mérsékelten mobilis nehézfém-frakciót becsülik. A DTPA gyengébb kivonószer az EDTA-nál, 

de az EDTA-nál leírt előnyök és hátrányok rá is vonatkoznak. Az eljárás nagy mértékben 

szabványosított, Lindsay és Norvell (1978) munkája nyomán pedig az adatok is többé-kevésbé 

értelmezhetők agronómiailag a Fe, Mn, Zn, Cu, valamint újabban a Ni elemekre. Rutin 

vizsgálatokra alkalmas, a minta-előkészítés viszonylag egyszerű (KÁDÁR, 1998). 

Kivonóoldat készítése: bemérünk 0,005 M DTPA (dietilén-triamin-penta-ecetsav) oldatot, 

majd hozzáadunk 0,1 M trietanolamilt, és 7,3 pH-jú 0,1 M CaCl2-t. 

Talajkivonat készítése: műanyag rázópalackba teszünk 5,0 g talajmintából, amit 

előkészítettünk, majd hozzáadunk 20 cm3 kivonóoldatot, ezután a palackokat lezárva fogótárba 

helyezzük és körforgó rázógépen 2 óráig rázatjuk. Eztán a taljszuszpenziót redős szűrőpapíron 

leszűrjük, az első 10 cm3-nyi részletet elöntjük, és a szűrlet főtömegéből végezzük a kémiai 

analízist 48 órán belül. A fémanalízis atomabszorbciós spektrofotométeres méréssel történik 

(LINDSAY és NORVELL, 1978).  

A talajok mikroelem ellátottságának megítéléséhez nincs egyértelmű határérték rendszer, 

ezért a vizsgálati adatokat ideiglenesen javasolt határértékekkel hasonlítottuk össze (22., 23. 

táblázat). 
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22. táblázat 

Javaslat DTPA határértékekre 1. (CHATTERJEE és DUBE, 2006) 

Mikroelem Megengedett határérték (mg/kg) 

Zn 0,6 

Cu 0,2 

Mn 2,0 

 

23. táblázat 

Javaslat DTPA határértékekre 2. (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 

Fe < 8.0 8.0–75 > 75 
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III. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 

 

A kutatásunk során 17 talajmintát gyűjtöttünk be. Ezen mintákat gazdasági hasznosításuk szerint 

csoportosítottuk, így 7 kategóriára bontottuk le azokat, mégpedig szántóföldre, magánkertre, 

erdőre, legelőre, kaszálóra, szőlőre, valamint vasút menti területre.  

A begyűjtött mintákban megmértük a talajok kémhatását, a humusz tartalmat, illetve a 

növények számára felvehető mikroelem tartalmat háromféle kivonószerrel.  

A vizsgált mintáknál három féle talajtípust különíthetünk el, a podzolos glejes gyeptalajt, 

podzolos barna erdőtalajt és a podzolos barnaföldet. 

Eredményeink kiértékelésének fő célja, hogy a meghatározásokat közös módszertani 

alapokra helyezzük, illetve a különböző kivonószerek által megkapott adatokra összefüggéseket 

keressünk, ezáltal pedig átjárhatóságot biztosítsunk a kapott eredmények között. 

 

3.1. A talajok kémhatása 

 

Az 24. táblázat alapján a vizsgált mintáinkat 3 kategóriára különíthetjük el. 

Az első csoportba, az erősen savanyú talajokhoz (melyeknek pH értéke kevesebb, mint 

4,5) tartoznak a szántóföldek,a szőlő ültetvények és az erdők. 

 Az ilyen típusú, erősen savanyú talajokon toxikussá válhat a fémionok koncentrációja 

(alumínium és mangán ionok), míg a foszfátok, a bór oldhatatlan só formájában kicsapódnak. A 

talajrészecskék felületéhez kevés kalciumion kötődik. Mindez a növények szempontjából 

tápanyaghiányhoz vezethet. Továbbá a növények általában nem a hidrogén ion koncentrációra 

érzékenyek, hanem az ekkor oldhatóvá vált fémionok koncentrációjára. A savanyú talajok 

szerkezete (morzsalékosság) is romlik. Az ilyen talajok kedvezőek néhány dísznövény 

termesztéséhez, pl. a hortenziafélékhez. Bár nem ideális, de erősen savas talajban alacsony 

hozammal termeszthető a zab, búza és a rozs (SZAKÁCS, 2008). 

Erősen savas talajok javítása történhet meszezéssel: mészkőpor, lápi mésziszap, égetett 

mész, cukoripari mésziszap, egyéb ipari mésztartalmú anyagok felhasználásával. 

Következésképp a talajszerkezet javul, csökken a savasság, nő a tápanyagok felvehetősége és a 

termékenység (SZALAI, 2011). 

A második csoportba a savanyú talajokhoz (melyek pH értéke 4,5 és 5,5 közé tehető) 

került egy kaszáló, a szőlő ültetvények és a legelő.  

A savanyú közegben nehezebben megy végbe a humuszanyagok kicsapódása, valamint a 

szerves- és ásványi talajalkotó elemek kapcsolatáért felelős kalciumhidak mennyisége alacsony, 
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ezért nem alakul ki tartósan morzsás talajszerkezet. Ebből következően a savanyú talajok 

tömődöttek, víz- és levegőgazdálkodásuk nem megfelelő a növények egészséges fejlődéséhez. A 

növények savanyú pH esetén, a számukra mérgező elemekhez férnek hozzá, alumínium és 

mangán toxicitás lép fel. A csökkenő pH mindemellett gátolja a foszfor, kalcium, magnézium 

felvételét (LÉVAI, 2000). 

A savanyú talajok javítását az erősen savanyú talajokéhoz hasonlóan kémiai úton 

meszezéssel oldhatjuk meg, azonban emellett a különböző agrotechnikai módszerek alkalmazása 

is célravezető lehet. Magas agyagtartalmú talajok esetén lazítást, vízhatás alatt álló talajoknál a 

víztöbblet elvezetését alkalmazhatjuk. A savanyú talajokon termeszthető a borsó, vörös here, és a 

repce is (SZAKÁCS, 2008). 

 A harmadik csoport talajai a gyengén savanyú talajok (ezek pH értéke 5,5 és 6,8 között 

mozog), ide tartoznak a kertek és egy kaszáló.  

A talaj hasznos mikroorganizmusainak működési feltételei a levegőtlen szerkezet, a 

magas nedvesség és az alacsony pH tartalom miatt nincsenek biztosítva. A csapadékot nehezen 

fogadják be, a művelésük a kötöttebb változatoknál nehéz. Könnyen cserepesednek és a szerves 

anyaggazdálkodásuk kedvezőtlen. Csapadékos időjárás mellett gyakori a gyökérfulladás és a 

növénykipusztulás. A savanyú talajokon a meszezés elvégzése után nő a termeszthető növények 

száma.  
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24. táblázat 

  A vizsgált talajminták kémhatása 

Talajminta 

sz. 
pH érték Kémhatás 

1. szántó 4,209 erősen savanyú 

2. szántó 4,177 erősen savanyú 

3. szántó 4,037 erősen savanyú 

4. szántó 3,766 erősen savanyú 

5. szőlő 4,854 savanyú 

6. szőlő 4,702 savanyú 

7. szőlő 4,326 erősen savanyú 

8. szőlő 4,055 erősen savanyú 

9. kert 6,315 gyengén savanyú 

10. kert 5,956 gyengén savanyú 

11. kert 6,365 gyengén savanyú 

12. kaszáló 6,304 gyengén savanyú 

13. kaszáló 5,114 savanyú 

14. erdő 3,607 erősen savanyú 

15. erdő 3,974 erősen savanyú 

16. legelő 5,103 savanyú 

17. vasút 6,56 gyengén savanyú 

 

A legsavanyúbb kémhatásúak a 14. számú erdős, valamint 4. számú szántóföldes 

talajminták voltak. 

Legmagasabb pH értéket az 5. számú magánkertben, valamint a 17. számú vasút menti 

területről vizsgált mintákban mértük, ezek kémhatása gyengén savanyú.  
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              13. ábra. A vizsgált talajminták kálium-kloridos pH-ja 

 

3.2. A talaj humusz tartalma 

 

A talajok szerves széntartalma a humusztartalommal, azaz a talaj szervesanyag-tartalmával 

arányos. Az 25. táblázat alapján megfigyelhetjük, hogy 6 vizsgálati területen igen jó a talaj 

humusztartalma, ez a gyakori szerves trágya bevitellel magyarázható, ugyanis ezek a területek 

szántóföldek és kertek.  

Gyakori, hogy a megtermesztett növények maradványai a területen maradnak és ősszel, 

illetve tavasszal beleszántódnak a talajba így a szerves anyag egy része visszakerül. Az erdős 

területek, ahol a talaj szerves anyag tartalma jónak nevezhető, az álladó jellegű avar biztosítja a 

szerves anyag bejutását a talajba.  

Mintáink közül 3 terület humusz tartalma bizonyult gyengének, egy legelő és két szőlő 

ültetvény. A szőlő ültetvény állandó kaszálása következtében a területről elkerülnek a növények 

és nem jutnak vissza a talajba. Hasonló a helyzet a legelővel is, ugyanis az állatok lelegelik a 

növényeket, ezáltal azok elkerülnek arról az adott területről.  
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25. táblázat 

  A vizsgált talajminták humusztartalma 

Talajminta 

sz. 
Humusz (%) Humusztartalom 

1. szántó 2,07 közepes 

2. szántó 17,04 igen jó 

3. szántó 14,71 igen jó 

4. szántó 3,22 jó 

5. szőlő 2,07 közepes 

6. szőlő 1,61 gyenge 

7. szőlő 3,48 jó 

8. szőlő 1,01 gyenge 

9. kert 2,32 közepes 

10. kert 12,08 igen jó 

11. kert 12,74 igen jó 

12. kaszáló 12,08 igen jó 

13. kaszáló 12,21 igen jó 

14. erdő 2,81 jó 

15. erdő 4,63 jó 

16. legelő 1,71 gyenge 

17. vasút 5,96 jó 
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14. ábra. A vizsgált talajminták humusz tartalma 
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3.3. A talajok mikroelem ellátottsága 

 

A talajok felvehető mikroelem készletének kivonásához háromféle extraháló szert használtunk: 

az Ukrajnában alkalmazott ammónium-acetát puffer kivonószert (pH 4,8), valamint a számos 

országban elterjedt DTPA (dietilén-triamin-penta-ecetsav) és Lakanen-Erviö oldatot. 

Ezen kivonószerek segítségével mértük meg a réz, a cink, a mangán és a vas növények 

számára felvehető mennyiségét a vizsgált talajmintákban. 

 

3.3.1. A talajok felvehető mikroelemeinek ellátottsága az ammónium-acetát puffer 

(pH=4,8) oldat használata során 

26. táblázat 

A talajminták felvehető mikroelemeinek tartalma az ammónium-acetát puffer 

(pH=4,8) oldat használata során 

Talajminta sz. 
Zn Cu Mn Fe 

mg/kg 

1. szántó 1,27 0,34 68,68 35,83 

2. szántó 1,2 0,17 12,77 238,04 

3. szántó 1,29 0,19 11,5 302,22 

4. szántó 3,54 0,22 12,97 403,07 

5. szőlő 2,88 3,57 85,19 11,31 

6. szőlő 2,23 3,36 114,15 13,42 

7. szőlő 0,57 4,32 41,55 30,75 

8. szőlő 1,24 6,83 58,59 21,18 

9. kert 18,03 0,99 28,57 106,57 

10. kert 3,6 1,34 73,56 6,66 

11. kert 2,8 0,66 69,17 5,56 

12. kaszáló 1,52 0,35 62,83 8,06 

13. kaszáló 3,4 0,35 63,81 17,3 

14. erdő 3,42 0,59 32,25 424,18 

15. erdő 4,38 0,63 121,56 261,59 

16. legelő 2,02 1,22 79,97 21,1 

17. vasút 8,56 1,18 21,89 99 
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3.3.1.1. A talajok felvehető réz ellátottsága 

 

A talajmintákban található réz mennyisége 0,17 és 6,83 mg/kg között mozog. A legnagyobb 

mennyiségben a 8. számú szőlő ültetvény mintájában található réz. Továbbá magasak még a 

mutatók a 5., 6., 7. számú szőlő ültetvények talajmintáiban.  

A legalacsonyabb mennyiségben a 2. és 3. számú szántóföldek talajaiban található réz.  

 

15. ábra. A talajminták felvehető réz ellátottsága AAP oldat használata során 

 

3.3.1.2. A talajok felvehető cink ellátottsága 

 

A talajmintákban található cink mennyisége 0,57 és 18,03 mg/kg között mozog. A legnagyobb 

mennyiségben a 9. számú kert mintájában található cink. Továbbá magas még a mutató 17. 

számú vasút talajmintában.  

A legalacsonyabb mennyiségben a 7. és 8. számú szőlő ültetvények talajaiban található 

cink.  

 

16. ábra. A talajminták felvehető cink ellátottsága AAP oldat használata során 

 



64 
 

3.3.1.3. A talajok felvehető mangán ellátottsága 

 

A talajmintákban található mangán mennyisége 11,5 és 121,51 mg/kg között mozog. A 

legnagyobb mennyiségben a 15. számú erdős talajmintájában található mangán. Továbbá 

magasak még a mutatók a 6. szőlő ültetvény és a 16. számú legelő mintákban.  

A legalacsonyabb mennyiségben a 2., 3. és 4. számú szántóföldek talajaiban található 

mangán. 

 

17. ábra. A talajminták felvehető mangán ellátottsága AAP oldat használata során 

 

3.3.1.4. A talajok felvehető vas ellátottsága 

 

A talajmintákban található vas mennyisége 5,56 és 424,18 mg/kg között mozog. A legnagyobb 

mennyiségben a 14. számú erdős talajmintájában található vas. Továbbá magasak még a mutatók 

a 15. erdő és a 2., 3., 4. számú szántóföldek mintáiban.  

A legalacsonyabb mennyiségben a 10., 11. kert  és 12. számú kaszáló talajaiban található 

vas. 

 

18. ábra. A talajminták felvehető vas ellátottsága AAP oldat használata során 



65 
 

3.3.2. A talajok felvehető mikroelemeinek ellátottsága a Lakanen-Erviö oldat 

használata során 

27. táblázat 

A talajminták felvehető mikroelemeinek tartalma a Lakanen-Erviö oldat használata 

során 

Talajminta sz. 
Zn Cu Mn Fe 

mg/kg 

1. szántó 1,84 2,11 114,9 158 

2. szántó 2,9 3,88 15,4 821 

3. szántó 3 4,87 15,8 998 

4. szántó 6 6,5 18 1180 

5. szőlő 5,4 18,75 281,5 179,2 

6. szőlő 4 16,31 378,2 156,2 

7. szőlő 1,93 25 122,6 146 

8. szőlő 1 13,85 106,8 141 

9. kert 64,3 35 273 554 

10. kert 7,5 11 309,9 256 

11. kert 7,6 8,7 276,6 397,5 

12. kaszáló 3,6 3,7 261,7 213 

13. kaszáló 3,8 4 159,9 231,2 

14. erdő 4,7 6,4 49,3 929 

15. erdő 5,84 4 200,5 757 

16. legelő 3,54 6,96 279,7 191 

17. vasút 37,15 64,2 152,9 319,5 

 

3.3.2.1. A talajok felvehető réz ellátottsága 

 

A talajmintákban található réz mennyisége 2,11 és 64,2 mg/kg között mozog. A legnagyobb 

mennyiségben az 17. számú vasút menti területről származó mintájában található réz. Továbbá 

magasak még a mutatók a 9. kert  és 7. számú szőlő ültetvény talajmintákban.  

A legalacsonyabb mennyiségben a 1. számú szántó és 12. számú kaszáló talajaiban 

található réz.  
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19. ábra. A talajminták felvehető réz ellátottsága LE oldat használata során 

 

3.3.2.2. A talajok felvehető cink ellátottsága 

 

A talajmintákban található cink mennyisége 1 és 64,3 mg/kg között mozog. A legnagyobb 

mennyiségben a 9. számú kert mintájában található cink. Továbbá magas még a mutató a 17. 

számú vasút talajmintában.  

A legalacsonyabb mennyiségben a 8. számú szőlő ültetvény, valamint az 1. számú 

szántóföld talajában található cink.  

 

20. ábra. A talajminták felvehető cink ellátottsága LE oldat használata során 

 

3.3.2.3. A talajok felvehető mangán ellátottsága 

 

A talajmintákban található mangán mennyisége 15,4 és 378,2 mg/kg között mozog. A 

legnagyobb mennyiségben a 6. számú szőlő ültetvény területéről származó talajmintájában 

található mangán. Továbbá magasak még a mutatók a 9., 10., 11. kertek, az 5. szőlő ültetvény a 

15. erdő és 16. számú legelő talajmintáiban.  
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A legalacsonyabb mennyiségben a 2., 3. és 4. számú szántóföldek talajaiban található 

mangán. 

 

21. ábra. A talajminták felvehető mangán ellátottsága LE oldat használata során 

 

3.3.2.4. A talajok felvehető vas ellátottsága 

 

A talajmintákban található vas mennyisége 141 és 1180 mg/kg között mozog. A legnagyobb 

mennyiségben a 4. számú szántóföld  talajmintájában található vas. Továbbá magasak még a 

mutatók a 2., 3. szántóföldek és 14., 15. számú erdők talajmintáiban.  

A legalacsonyabb mennyiségben a 6., 7. és 8. számú szőlő ültetvények talajaiban 

található vas. 

 

22. ábra. A talajminták felvehető vas ellátottsága LE oldat használata során 
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3.3.3. A talajok felvehető mikroelemeinek ellátottsága a DTPA (dietilén-triamin-

penta-ecetsav) oldat használata során 

28. táblázat 

A talajminták felvehető mikroelemeinek tartalma a DTPA (dietilén-triamin-penta-

ecetsav) oldat használata során 

Talajminta sz. 
Zn Cu Mn Fe 

mg/kg 

1. szántó 1,19 1,39 63,29 75,67 

2. szántó 0,31 0,05 3,86 236,1 

3. szántó 0,09 0,325 2,12 225,1 

4. szántó 0,29 0,155 3,21 195 

5. szőlő 2,7 10,57 86,9 65,17 

6. szőlő 2,12 9,2 115,06 46,9 

7. szőlő 1,18 16,97 59,3 91 

8. szőlő 0,46 8,67 40,58 67,67 

9. kert 24,72 14,5 19,34 46,38 

10. kert 3,55 5,4 62,3 36,33 

11. kert 2,63 3,5 43,46 39,19 

12. kaszáló 1,58 1,53 45,7 36,45 

13. kaszáló 2,51 2,19 61,4 91,5 

14. erdő 2,66 1,77 15,5 381,43 

15. erdő 3,82 2,36 89,71 287,24 

16. legelő 2 4,03 77,9 65,13 

17. vasút 14,9 20,2 14,3 33,85 

 

3.3.3.1. A talajok felvehető réz ellátottsága 

 

A talajmintákban található réz mennyisége 0,05 és 20,2 mg/kg között mozog. A legnagyobb 

mennyiségben az 17. számú vasút menti területről származó mintájában található réz. Továbbá 

magasak még a mutatók a 7. szőlő ültetvény és 9. számú kert talajmintáiban.  

A legalacsonyabb mennyiségben a 2., 2. és 4. számú szántóföldek talajaiban található réz.  



69 
 

 

23. ábra. A talajminták felvehető réz ellátottsága DTPA oldat használata során 

 

3.3.3.2. A talajok felvehető cink ellátottsága 

 

A talajmintákban található cink mennyisége 0,09 és 24,72 mg/kg között mozog. A legnagyobb 

mennyiségben a 9. számú kert mintájában található cink. Továbbá magas még a mutató a 14. 

számú vasút talajmintában.  

A legalacsonyabb mennyiségben a 2., 3. és 4. szántóföldek, valamint a 8. számú szőlő 

ültetvény talajában található cink.  

 

24. ábra. A talajminták felvehető cink ellátottsága DTPA oldat használata során 

 

3.3.3.3. A talajok felvehető mangán ellátottsága 

 

A talajmintákban található mangán mennyisége 2,12 és 115,06 mg/kg között mozog. A 

legnagyobb mennyiségben a 6. számú szőlő ültetvény területéről származó talajmintájában 

található mangán. Továbbá magasak még a mutatók a 5. szőlő ültetvény, 15. erdő és 16. számú 

legelő mintákban.  
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A legalacsonyabb mennyiségben a 2., 3. és 4. számú szántóföldek talajaiban található 

mangán. 

 

25. ábra. A talajminták felvehető mangán ellátottsága DTPA oldat használata során 

 

3.3.3.4. A talajok felvehető vas ellátottsága 

 

A talajmintákban található vas mennyisége 33,85 és 381,43 mg/kg között mozog. A legnagyobb 

mennyiségben a 14. számú erdő talajmintában található vas. Továbbá magasak még a mutatók a 

15. erdő és  2., 3 és 4. számú szántóföldek mintáiban.  

A legalacsonyabb mennyiségben a 17. vasút, 13. kaszáló, valamint a 10. és 11. számú 

szőlő ültetvény minták talajaiban található vas. 

 

26. ábra. A talajminták felvehető vas ellátottsága DTPA oldat használata során 
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3.4. A vizsgált extraháló szerek összehasonlítása a talajok mikroelem 

ellátottságának függvényében 

 

3.4.1. A vizsgált extraháló szerek összehasonlítása a talajok réz ellátottságának 

függvényében 

 

A szántóföldek talajmintáinak esetében a LE oldat bizonyult a leghatékonyabbnak. 

A 2. és 4. mintáknál ammónium-acetát puffer oldat által kivont mennyiség a 

legminimálisabb, az 1. és 3. mintánál pedig a DTPA kivonószer.  

 

27. ábra. A vizsgált extraháló szerek összehasonlítása a szántóföldek réz ellátottságának 

függvényében  

 

A szőlőültetvények mintáinak esetében szintén LE oldat bizonyult a leghatékonyabbnak. 

Ezen mintáknál az ammónium-acetát puffer oldat által kivont mennyiség a legkevesebb.  

 

28. ábra. A vizsgált extraháló szerek összehasonlítása a szőlő ültetvények réz 

ellátottságának függvényében  
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A kertek és kaszálók talajainál is a LE oldat vonta ki a legnagyobb réz mennyiséget, a 

legkevesebbet pedig az ammónium-acetát puffer. 

 

29. ábra. A vizsgált extraháló szerek összehasonlítása a kertek és kaszálók réz 

ellátottságának függvényében 

 

Az erdők, a legelő és a vasút területéről begyűjtött minták esetében is a LE kivonószer a 

leghatékonyabb, és az ammónium-acetát puffer oldat által kivont réz mennyisége a legkevesebb. 

 

30. ábra. A vizsgált extraháló szerek összehasonlítása az erdők, a legelő és a vasút menti 

terület réz ellátottságának függvényében 

 

A vizsgálatok során a Lakanen-Erviö kivonószer bizonyult a leghatékonyabbnak. Az 

általa kivont réz mennyiség átlag értéke 9 mg/kg. Ezt a kivonószert követi a DTPA oldat, 

melynek átlag értéke 4,2 mg/kg. Az ammónium-acetát puffer oldat által kivont mennyiség a 

legkevesebb, ennek átlag értéke 1,9 mg/kg. A Lakanen-Erviö, a DTPA és az ammónium-acetát 

puffer oldatok által kivont mennyiségek átlag értékei a réz esetében, úgy aránylanak egymáshoz, 

mint: 1:0,47:0,21 (LE:DTPA:AAP). 
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3.4.2. A vizsgált extraháló szerek összehasonlítása a talajok cink ellátottságának 

függvényében 

 

A szántóföldek mintáinak esetében a Lakanen-Erviö oldat bizonyult a leghatékonyabbnak. Ezen 

mintáknál a DTPA oldat által kivont mennyiség a legkevesebb.  

 

31. ábra. A vizsgált extraháló szerek összehasonlítása a szántóföldek cink ellátottságának 

függvényében 

 

A szőlő ültetvények mintáinál szintén a LE oldat bizonyult a leghatékonyabbnak. Ezen 

mintáknál a DTPA oldat által kivont mennyiség a legkevesebb, 7. számú minta kivételével. 

 

32. ábra. A vizsgált extraháló szerek összehasonlítása a szőlőültetvények cink 

ellátottságának függvényében  

 

A kertek és kaszálók talajmintáinál a LE oldattal kivont cink mennyisége a legmagasabb. 

A legalacsonyabb értéket a 9. kert és 12. kaszáló mintáinál az ammóium-acetát puffer 

oldattal mértük, a többinél pedig a DTPA oldattal. 



74 
 

 

33. ábra. A vizsgált extraháló szerek összehasonlítása a kert és a kaszáló cink 

ellátottságának függvényében 

 

Az erdők, legelő és a vasút menti terület mintáinak esetében a Lakanen-Erviö oldat 

bizonyult a leghatékonyabbnak. 

Ezen mintáknál a DTPA oldat által kivont mennyiség a legkevesebb.  

 

34. ábra. A vizsgált extraháló szerek összehasonlítása az erdő, a legelő és a vasút menti 

terület cink ellátottságának függvényében 

 

A vizsgált kivonószerek közül - a felvehető cink mennyiségének tekintetében -  Lakanen-

Erviö kivonószer bizonyult a leghatékonyabbnak. Az általa kivont mennyiség átlag értéke 9,65 

mg/kg. Ezt a kivonószert követi a DTPA oldat, melynek átlag értéke 3,93 mg/kg. Az 

ammónium-acetát puffer oldat által kivont mennyiség a legkevesebb, ennek átlag értéke 3,65 

mg/kg. A Lakanen-Erviö, a DTPA és az ammónium-acetát puffer oldatok által kivont 

mennyiségek átlag értékei a cink esetében, úgy aránylanak egymáshoz, mint: 1:0,44:0,4 

(LE:DTPA:AAP). 
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3.4.3. A vizsgált extraháló szerek összehasonlítása a talajok mangán ellátottságának 

függvényében 

 

A szántóföldek mintáinak esetében a Lakanen-Erviö oldat bizonyult a leghatékonyabbnak. 

Ezen mintáknál a DTPA oldat által kivont mennyiség a legkevesebb. 

 

35. ábra. A vizsgált extraháló szerek összehasonlítása a szántóföldek mangán 

ellátottságának függvényében 

A szőlő ültetvények mintáinál szintén a LE oldat bizonyult a leghatékonyabbnak. 

Ezen mintáknál a AAP oldat által kivont mennyiség a legkevesebb, 8. számú minta 

kivételével. 

 

36. ábra. A vizsgált extraháló szerek összehasonlítása a szőlő ültetvények mangán 

ellátottságának függvényében  

 

A kertek és kaszálók talajmintáinál a LE oldattal kivont mangán mennyisége a 

legmagasabb. 

A legalacsonyabb értékeket a DTPA oldattal  mértük. 
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37. ábra. A vizsgált extraháló szerek összehasonlítása a kertek és kaszálók mangán 

ellátottságának függvényében 

 

Az erdők, a legelő és a vasút talajmintáinál a LE oldattal kivont mangán mennyisége a 

legmagasabb. 

A legalacsonyabb értékeket a DTPA oldattal  mértük. 

 

38. ábra. A vizsgált extraháló szerek összehasonlítása az erdők, a legelő és a vasút menti 

terület mangán ellátottságának függvényében 

 

A vizsgálat során, a kivonószerek közül, a mangán felvehető mennyiségének esetében,  

Lakanen-Erviö kivonószer bizonyult a leghatékonyabbnak. Az általa kivont mennyiség átlag 

értéke 176,5 mg/kg. Ezt a kivonószert követi az ammónium-acetát puffer oldat, melynek átlag 

értéke 56,4 mg/kg. A DTPA oldat által kivont mennyiség a legkevesebb, ennek átlag értéke 47,2 

mg/kg. A Lakanen-Erviö, a DTPA és az ammónium-acetát puffer oldatok által kivont 
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mennyiségek átlag értékei a mangán esetében, úgy aránylanak egymáshoz, mint: 1:0,27:0,32 

(LE:DTPA:AAP). 

 

3.4.4. A vizsgált extraháló szerek összehasonlítása a talajok vas ellátottságának 

függvényében 

 

A szántóföldek talajmintáinak esetében a Lakanen-Erviö kivonószernél figyelhetőek meg a 

legmagasabb értékek, ezt követi az AAP oldat, és a DTPA oldatnál mértük a legalacsonyabb 

értékeket, az 1. számú szántó kivételével, ahol is az AAP vonta ki legkevesebb mennyiséget.  

 

39. ábra. A vizsgált extraháló szerek összehasonlítása a szántóföldek vas ellátottságának 

függvényében  

 

A szőlő ültetvények talajmintáinál szintén a Lakanen-Erviö oldat volt a leghatékonyabb. 

A legalacsonyabb értékeket az ammónium-acetát puffer oldat esetében mértük. 

 

40. ábra. A vizsgált extraháló szerek összehasonlítása a szőlő ültetvények vas 

ellátottságának függvényében  
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A kertek és kaszálók esetében a Lakanen-Erviö kivonószernél figyelhetőek meg a 

legmagasabb értékek.  

A 9. számú minta kivételével, az ammónium-acetát puffer oldat használatánál láthatóak a 

legalacsonyabb mennyiségek. 

 

41. ábra. A vizsgált extraháló szerek összehasonlítása a kertek és kaszálók vas 

ellátottságának függvényében 

 

Az erdők, a legelő és a vasút menti terület mintáinak esetében a Lakanen-Erviö 

kivonószernél figyelhetőek meg a legmagasabb értékek.  

A 14. és 17. számú mintáknál, a DTPA oldat használatánál, 15. és 16. számú mintáknál 

pedig az AAP oldat használatánál láthatóak a legalacsonyabb mennyiségek. 

 

42. ábra. A vizsgált extraháló szerek összehasonlítása a kertek és kaszálók vas 

ellátottságának függvényében 

 

A vizsgált kivonószerek közül - a felvehető vas mennyiségének tekintetében -  Lakanen-

Erviö kivonószer bizonyult a leghatékonyabbnak. Az általa kivont mennyiség átlag értéke 449 

mg/kg. Ezt a kivonószert követi a DTPA oldat, melynek átlag értéke 119 mg/kg. Az ammónium-
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acetát puffer oldat által kivont mennyiség a legkevesebb, ennek átlag értéke 118 mg/kg. A 

Lakanen-Erviö, a DTPA és az ammónium-acetát puffer oldatok által kivont mennyiségek átlag 

értéke a vas esetében, úgy aránylanak egymáshoz, mint: 1:0,265:0,262 (LE:DTPA:AAP). 

 

3.5. Korrelációs analízis a talaj paraméterek, a vizsgált kivonószerek és a felvehető 

mikroelem tartalom között 

 

A talajok pH értéke és DTPA kivonószerrel való felvehető Zn koncentrációja között lineáris 

összefüggés van. Az összefüggést leíró egyenlet a következő: 

y =3,5852x + 13,669, melynek determinációs együttható értéke: R² = 0,3357. 

 

43. ábra. A talajok pH értéke és DTPA kivonószerrel való felvehető Zn koncentrációja 

közötti összefüggés 

 

A talajok pH értéke és Lakanen-Erviö kivonószerrel való felvehető Mn koncentrációja 

között lineáris összefüggés van. Az összefüggést leíró egyenlet a következő: 

y =35,467x - 85,332, melynek determinációs együttható értéke: R² = 0,3956. 

 

44. ábra. A talajok pH értéke és LE kivonószerrel való felvehető Mn koncentrációja 

közötti összefüggés 
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A talajok Lakanen-Erviö és DTPA kivonószerekkel való felvehető Zn koncentrációja 

között erős lineáris összefüggés van. Az összefüggést leíró egyenlet a következő: 

y =0,7691x + 0,3203, melynek determinációs együttható értéke: R² = 0,9813. 

 

45. ábra. A talajok LE és DTPA kivonószerekkel való felvehető Zn koncentrációja 

közötti összefüggés 

 

A talajok Lakanen-Erviö és AAP kivonószerekkel való felvehető Zn koncentrációja 

között erős lineáris összefüggés van. Az összefüggést leíró egyenlet a következő: 

y =1,9169x + 2,2996, melynek determinációs együttható értéke: R² = 0,9499. 

 

46. ábra. A talajok LE és AAP kivonószerekkel való felvehető Zn koncentrációja közötti 

összefüggés 

 

A talajok DTPA és AAP kivonószerekkel való felvehető Zn koncentrációja között erős 

lineáris összefüggés van. Az összefüggést leíró egyenlet a következő: 

y =1,4853x - 1,4883 , melynek determinációs együttható értéke: R² = 0,9461. 
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47. ábra. A talajok DTPA és AAP kivonószerekkel való felvehető Zn koncentrációja 

közötti összefüggés 

 

A talajok Lakanen-Erviö kivonószerrel való felvehető Zn és Cu koncentrációja között 

lineáris összefüggés van. Az összefüggést leíró egyenlet a következő: 

y =0,6894x + 3,5061, melynek determinációs együttható értéke: R² = 0,506. 

 

48. ábra. A talajok LE kivonószerrel való felvehető Zn és Cu koncentrációja közötti 

összefüggés 

 

A talajok DTPA kivonószerrel való felvehető Zn és Cu koncentrációja között lineáris 

összefüggés van. Az összefüggést leíró egyenlet a következő: 

y =0,6057x + 3,6706, melynek determinációs együttható értéke: R² = 0,372. 
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49. ábra. A talajok DTPA kivonószerrel való felvehető Zn és Cu koncentrációja közötti 

összefüggés 

 

A talajok DTPA-val kivont felvehető Zn és és Lakenen-Erviö oldattal kivont felvehető 

Cu koncentrációja között lineáris összefüggés van. Az összefüggést leíró egyenlet a következő: 

y =0,9001x + 3,2046, melynek determinációs együttható értéke: R² = 0,5199. 

 

50. ábra. A talajok DTPA-val kivont felvehető Zn és és LE oldattal kivont felvehető Cu 

koncentrációja közötti összefüggés 

 

A talajok AAP és DTPA kivonószerekkel való felvehető Cu koncentrációja között 

lineáris összefüggés van. Az összefüggést leíró egyenlet a következő: 

y =0,1569x + 0,5985, melynek determinációs együttható értéke: R² = 0,2781. 
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51. ábra. A talajok DTPA és AAP kivonószerekkel való felvehető Cu koncentrációja 

közötti összefüggés 

 

A talajok Lakanen-Erviö és DTPA kivonószerekkel való felvehető Cu koncentrációja 

között erős lineáris összefüggés van. Az összefüggést leíró egyenlet a következő: 

y =0,7241x + 1,17, melynek determinációs együttható értéke: R² = 0,8281. 

 

 

52. ábra. A talajok DTPA és LE kivonószerekkel való felvehető Cu koncentrációja 

közötti összefüggés 

 

A talajok AAP és DTPA kivonószerekkel való felvehető Mn koncentrációja között 

lineáris összefüggés van. Az összefüggést leíró egyenlet a következő: 

y =0,9517x - 6,3956, melynek determinációs együttható értéke: R² = 0,8917. 
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53. ábra. A talajok AAP és DTPA kivonószerekkel való felvehető Mn koncentrációja 

közötti összefüggés 

 

A talajok LE és AAP kivonószerekkel való felvehető Fe koncentrációja között erős 

lineáris összefüggés van. Az összefüggést leíró egyenlet a következő: 

y =1,1325x + 90,832, melynek determinációs együttható értéke: R² = 0,9054. 

 

 

54. ábra. A talajok LE és AAP kivonószerekkel való felvehető Fe koncentrációja közötti 

összefüggés 

 

A talajok AAP és DTPA kivonószerekkel való felvehető Fe koncentrációja között erős 

lineáris összefüggés van. Az összefüggést leíró egyenlet a következő: 

y =0,6386x + 43,477, melynek determinációs együttható értéke: R² = 0,7977. 



85 
 

 

55. ábra. A talajok DTPA és AAP kivonószerekkel való felvehető Fe koncentrációja 

közötti összefüggés 

 

A talajok LE és DTPA kivonószerekkel való felvehető Fe koncentrációja között lineáris 

összefüggés van. Az összefüggést leíró egyenlet a következő: 

y =0,4785x + 11,423, melynek determinációs együttható értéke: R² = 0,6344. 

 

56. ábra. A talajok DTPA és LE kivonószerekkel való felvehető Fe koncentrációja 

közötti összefüggés 
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57. ábra. Korrelációs analízis a talaj paraméterek, a vizsgált kivonószerek és a felvehető 

mikroelem tartalom között  

 

A talajok a kivonószerekkel való felvehető mikroelem koncentrációja közötti 

összefüggést leíró egyenletet, valamint azok determinációs együttható értékét (R²) a 29. táblázat 

foglalja össze. 

  

pH szerves szén Zn AAP Zn LE Zn DTPA Cu AAP Cu LE Cu DTPA Mn AAP Mn LE Mn DTPA Fe AAP Fe LE Fe DTPA

pH 1

szerves szén 0,82 1

Zn AAP 0,49 0,47 1

Zn LE 0,56 0,48 0,97 1

Zn DTPA 0,58 0,49 0,97 0,99 1

Cu AAP 0,152 -0,194 -0,18 -0,14 -0,11 1

Cu LE 0,51 0,337 0,59 0,71 0,72 0,24 1

Cu DTPA 0,41 0,223 0,47 0,58 0,61 0,53 0,91 1

Mn AAP 0,056 -0,06 -0,20 -0,29 -0,20 0,25 -0,23 -0,04 1

Mn LE 0,63 0,338 0,23 0,21 0,27 0,18 0,17 0,30 0,51 1

Mn DTPA 0,03 -0,164 -0,24 -0,30 -0,21 0,35 -0,14 0,11 0,94 0,52 1

Fe AAP -0,058 -0,36 0,05 -0,02 -0,08 -0,42 -0,21 -0,40 -0,49 -0,70 -0,59 1

Fe LE -0,044 -0,23 0,12 0,05 -0,03 -0,52 -0,24 -0,46 -0,53 -0,63 -0,65 0,95 1

Fe DTPA -0,71 -0,47 -0,16 -0,26 -0,27 -0,33 -0,41 -0,49 -0,25 -0,65 -0,35 0,89 0,8 1
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29. táblázat 

A talajok a kivonószerekkel való felvehető mikroelem koncentrációja közötti összefüggést 

leíró egyenletek és azok determinációs együttható értékeik (R²) 

Korreláció 
Összefüggést leíró 

egyenlet 

Determinációs 

együttható érték 

(R2) 

pH Zn DTPA y = 3,6x – 13,7 0,34 

pH Mn LE y = 35,47x - 85,3 0,4 

Zn LE Zn DTPA y = 0,77x + 0,32 0,98 

Zn LE Zn AAP y = 1,92x + 2,3 0,95 

Zn AAP Zn DTPA y = 1,49x - 1,49 0,95 

Zn LE Cu LE y = 0,69x + 3,5 0,5 

Zn DTPA Cu DTPA y = 0,6x + 3,67 0,37 

Zn DTPA Cu LE y = 0,9x + 3,21 0,52 

Cu DTPA Cu AAP y = 0,16x + 0,6 0,28 

Cu LE Cu DTPA y = 0,72x + 1,2 0,83 

Mn AAP Mn DTPA y = 0,95x - 6,4 0,89 

Fe AAP Fe LE y = 1,13x + 90,8 0,9 

Fe AAP Fe DTPA y = 0,64x + 43,5 0,8 

Fe LE Fe DTPA y = 0,48x + 11,4 0,63 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Munkánk során extraháló szerek összehasonlító vizsgálatait végeztük el a cink, a mangán, a vas 

és a réz felvehető részének jellemzésére eltérő talajtípusokon. 

A kutatásunk alatt 17 pontról gyűjtöttünk be talajmintákat, amelyeket több gazdasági 

területről vettünk fel. Ilyen volt a magánkert, a szántóföld, a szőlő, a legelő, az erdő, a kaszáló, 

illetve a vasút menti terület. Ezen minták háromféle talajtípusba sorolhatóak, mégpedig: 

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

A talajok felvehető mikroelem készletének kivonásához háromféle extraháló szert 

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

valamint a számos országban elterjedt DTPA (dietilén-triamin-penta-ecetsav) és Lakanen-Erviö 

oldatot. 

Vizsgálataink célja az volt, hogy a meghatározásainkat közös módszertani alapokra 

helyezzük, valamint, hogy a különböző kivonószerek által megkapott adatokra összefüggéseket 

keressünk, ezáltal pedig egyfajta átjárhatóságot biztosítsunk ezen módszerek eltérései között. 

A begyűjtött talajmintákban a fentebb említett felvehető mikroelemeken kívül még 

megmértük a humusztartalmat és kémhatást is, amelyek fontos kiegészítő vizsgálatok voltak. 

Mind a réz, a cink, a mangán, illetve a vas felvehető mennyiségének tekintetében, a 

vizsgálatok során a Lakanen-Erviö kivonószer bizonyult a leghatékonyabbnak. Ezt követte a 

DTPA oldat, és az ammónium-acetát puffer oldat által kivont mennyiségek voltak a 

legalacsonyabbak, amelyeket mértünk. 

 Ezen három oldat által kivont mikroelem ellátottságának átlag értékei között 

aránypárokat állítottunk fel, amely a réz esetében a következő: 1:0,47:0,21 (LE:DTPA:AAP); a 

cinknél: 1:0,44:0,4 (LE:DTPA:AAP); a mangán esetében: 1:0,27:0,32 (LE:DTPA:AAP); a 

vasnál pedig: 1:0,265:0,262 (LE:DTPA:AAP). 

Korrelációs analízis segítségével meg tudtuk állapítani, hogy a különböző extraháló 

szerek által kivont felvehető mikroelem mennyiségek között erős összefüggések vannak.  

Ilyen erős összefüggés volt a talajok Lakanen-Erviö és DTPA,  Lakanen-Erviö és 

ammónium-acetát puffer, valamint DTPA és ammónium-acetát puffer kivonószerekkel való 

felvehető cink koncentrációi között.  

Továbbá még erős korrelációt figyelhettünk meg a Lakanen-Erviö és DTPA, amómnium-

acetát puffer és DTPA kivonószerekkel való felvehető réz koncentrációja, az ammónium-acetát 

puffer és DTPA kivonószerekkel való felvehető mangán koncentráció, illetve a Lakanen-Erviö 

és amómnium-acetát puffer kivonószerekkel való felvehető vas mennyisége között. 
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РЕЗЮМЕ 

 

У роботі ми провели порівняльний аналіз екстрагуючих речовин для характеристики 

максимального вмісту цинку, мангану, міді та заліза в різних типах ґрунтів.  

У дослідженні ми зібрали проби ґрунтів з 17 точок, які мають різний характер 

господарської експлуатації. Такими були приватні огороди, поля, виноградники, пасовища 

та ліси. Ці проби можна віднести до 3 типів ґрунтів: дерново підзолистий ґрунт, підзолисті 

буроземи та бурі підзолисті лісові ґрунти.  

Для отримання максимально можливого рівня мікроелементів ґрунтів ми 

використали 3 екстрагуючі речовини: буферний розчин ацетату амонію (pH=4,8), який 

використовується в Україні, а також розчини DTPA та Лаканен-Ервіо, які використовують 

в різних країних.  

Метою наших досліджень було те, що визначення покласти на спільну методичну 

основу, а також те, щоб знайти співвідношення між результатами отриманих від 

використання різних речовин, і таким чином ми намагалися створити так звану сумісність 

між різницями визначених методів.  

Крім вищеназваних досліджень максимального рівня мікроелементів, у пробах 

ґрунтів ми проаналізували рівень гумусу та pH, які були важливим доповненням до 

нашого дослідження.  

Найбільший максимально можливий рівень міді, цинку, мангану та заліза ми 

отримали при дослідженні з розчином Лаканен-Ервіо. За ефективністю другом являється 

розчин DTPA, а рівень отриманий при використанні буферного розчину ацетату амонію 

являвся найнижчим. 

З середніх показників максимального рівня забезпеченості мікроелементами 

отримані при використанні названих трьох розчинів були створені пропорції, які у 

випадку міді являються наступними: 1:0,47:0,21 (LE:DTPA:AAP); цинк: 1:0,44:0,4 

(LE:DTPA:AAP); манган: 1:0,27:0,32 (LE:DTPA:AAP); залізо: 1:0,265:0,262 

(LE:DTPA:AAP). 

За допомогою кореляційного аналізу ми змогли визначити, що між максимальним 

рівнем забезпеченості мікроелементами при різних екстрагуючих речовинах існують 

сильні взаємозв’язки.  

Такі сильні взаємозв’язки були присутні з максимальною концентрацію цинку в 

ґрунті між розчинами Лаканен-Ервіо та DTPA, між розчинами Лаканен-Ервіо та буферним 
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розчином ацетату амонію, а також між розчином DTPA та буферним розчином ацетату 

амонію.  

Крім цього, сильні взаємозв’язки були присутні між розчинами Лаканен-Ервіо та 

DTPA, буферним розчином ацетату амонію та DTPA при максимальній концентрації 

забезпеченості міддю, між буферним розчином ацетату амонію та DTPA при 

максимальній концентрації забезпеченості манганом, а також між розчинами Лаканен-

Ервіо та буферним розчином ацетату амонію при максимальній концентрації 

забезпеченості залізом.  
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