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pHDV 5,5

pHKCL 4,9

CaCO3 % <0,1

Humusz % 3,09

Só % 0,02

NH4-N mg/kg 4,8

NO3-N mg/kg 3,5

AL-P2O5 mg/kg 75

AL-K2O mg/kg 64

Cd mg/kg 0,66

Pb mg/kg 3,08

pHDV 7,35

pHKCL 7,29

CaCO3 % 1,24

Humusz % 10,17

N (%) 1,07

AL-P2O5 mg/kg 132

AL-K2O mg/kg 1795

Cd mg/kg 0,43

Pb mg/kg 33,4

0. nap

14.nap

7. nap

1. nap

Bevezetés

A talajba került kadmium és ólom elsősorban a talaj felső rétegeiben halmozódik fel, ami környezeti és humán-

egészségügyi kockázattal jár. Ennek oka az, hogy a növények jelentős károsodás nélkül képesek akkumulálni olyan

mennyiségű nehézfémet, amely már az ezen növényeket fogyasztó állatokon és/vagy emberen kimutathatóan káros

hatású. A vizsgált két nehézfém növényi felvétele különösen a savas kémhatású, alacsony humusztartalmú talajokon

lehet jelentős. A zöldhulladékból származó komposztokat elsősorban a talaj termőképességének javítására

alkalmazzák, mivel hatására javul a talaj szerkezete és vízháztartása, továbbá nő a talajok humusz- és

tápanyagtartalma. Korábbi kutatások alapján a komposztok jelentős mértékben képesek megkötni a talajban lévő

nehézfémeket, így csökkentve azok mobilitását. Kutatásunk célja a zöldkomposzt hatásának vizsgálata volt a

kadmium és az ólom növényi akkumulációjára savanyú homoktalajon.
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Anyag és módszer

Laboratóriumi tenyészedényes kísérletünkben növekvő

kadmium (0; 0,75; 1,5; 3 mg/kg) és ólom adagok (0; 75;

150; 300 mg/kg) hatását vizsgáltuk a talaj Cd és Pb

koncentrációjára, valamint az angolperje hajtásában

mért koncentrációkra. Ez három különböző arányú talaj-

komposzt (0%, 5%, és 10% zöldhulladékból származó

komposztot tartalmazó talaj) keverékben és négy

ismétlésben történt (1-3. táblázat).

A nehézfémeket ólom-nitrát és kadmium-nitrát

formájában juttattuk a keverékekbe, melyeket ezután 1

hónapon át érleltünk. Az angolperje 6 napos előnevelés

után került rá az egyenként 200 g keveréket tartalmazó

tenyészedényekre, majd 14 napos terhelést követően

vizsgáltuk a talaj és a növény koncentrációit (1. ábra).

Az adatok értékeléséhez ANOVA és Tukey tesztet

alkalmaztunk. A bioakkumulációs faktor (BAF)

értékeket az alábbi módon határoztuk meg: a növény

hajtásában mért koncentráció (mg/kg)/a talajban mért

koncentráció (mg/kg).

1. ábra: Az angolperje a kísérlet különböző fázisaiban

1. táblázat: A talaj tulajdonságai 2. táblázat: A komposzt tulajdonságai

3. táblázat: Az alkalmazott talaj-komposzt keverékek összetétele

2. ábra: A talaj kadmium és ólom koncentrációja a kezelések függvényében 

3. ábra: Az angolperje hajtásának kadmium és ólom koncentrációja a kezelések függvényében 

Eredmények

A növekvő kadmium és ólom adagok szignifikánsan (p<0,05) növelték a

talaj-komposzt keverékek nehézfém-koncentrációját a kontrollhoz képest.

A Cd terhelések esetén a komposzttal kevert talajokban magasabb értékeket

mértünk, melynek oka a komposzt Cd tartalma lehet (2. ábra).

A legnagyobb dózisú terhelések hatására minden keverék esetén

szignifikánsan (p<0,05) nőtt az angolperje hajtásának kadmium és ólom

koncentrációja a kontrollhoz képest. A talajba bekevert zöldkomposzt nem

volt szignifikáns hatással a hajtás nehézfémtartalmára (3. ábra).

A bioakkumulációs faktor értékek alapján az angolperje jelentős mértékben

koncentrálta (BAF érték: 3,54-9,47 között) a Cd-ot a hajtásában. A

bioakkumuláció mértéke a komposzt arányának növekedésével csökkent,

míg növekvő Cd dózisok hatására (a 10 % komposztot tartalmazó talaj

kivételével) nőtt. Az ólom esetében kisebb mértékű felhalmozódás volt

tapasztalható (BAF érték: 0,70-2,32 között), amelyet a komposzt nem

befolyásolt jelentősen. A legnagyobb BAF értékeket a 75 mg/kg-os terhelés

esetén tapasztaltuk (4-5. táblázat).

Következtetések

 Az alkalmazott angolperje bioteszt módszer alkalmas volt a Cd és az Pb mobilitásának és növényi

akkumulációjának vizsgálatára.

 A talaj magas Cd és Pb koncentrációja esetén jelentős mennyiségű nehézfém kerülhet a növénybe, amely

így bekerülhet a táplálékláncba.

 A talajba juttatott zöldkomposzt nem befolyásolja a hajtás Cd és Pb koncentrációját (adott kísérleti

körülmények mellett), azonban célszerű a zöldkomposzt Cd és Pb tartalmának vizsgálata.

 A talajba juttatott zöldkomposzt csökkenti a Cd bioakkumulációját a növény hajtásában.

 A bioakkumulációs faktor (BAF) értékek alapján az angolperje alkalmas lehet kadmiummal szennyezett

talajok fitoremediációjára.

Cd terhelés

(mg/kg)

Komposzt keverési arány (%)

0 5 10

0,75 5,66 4,63 5,06

1,5 7,21 5,06 3,54

3 9,47 5,43 4,39

Pb terhelés 

(mg/kg)

komposzt keverési arány (%)

0 5 10

75 1,19 2,01 2,32

150 0,90 0,91 1,04

300 0,70 0,86 0,87

4. táblázat: A BAF értékek a kezelések függvényében (Cd)

5. táblázat: A BAF értékek a kezelések függvényében (Pb)

PhD Hallgatók 3. Környezettudományi Konferenciájára, 

Budapest, 2018 október 17.


