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Előszó

A Nyugat-magyarországi Egyetem legfőbb törekvéseinek a kiemelt nemzetstra-
tégiai célok, köztük az oktatás és a kutatás adnak perspektívát. Az egyetem, felis-
merve a tudás társadalmi kiterjesztéséből rá háruló felelősség nagyságát, tudatosan 
vállal kötelezettséget a tehetségmenedzselés területein is. Oktatóinak, hallgatóinak, 
hazai és nemzetközi partnereinek olyan munka körülményeket biztosít, amelyek 
lehetővé teszik tehetségük felismerését és gondozását, innovációs ötleteik szárnya-
lását, szellemi képességeik kiteljesedését. Az egyetem biztosítja a tehetségmene-
dzseléshez szükséges hatékony szervezeti kereteket és kiterjedt országos kapcso-
latokat ápol: Tehetség Tanácsot és Tehetség Pontot működtet, képviselteti magát 
az Országos Tehetség Tanácsban és a Nemzeti Tehetség Tanácsban, szerződéses 
viszonyban áll a Tehetségsegítő Magyar Szervezetek Szövetségével. 

Az egyetem tudatosan választja ki azokat a pályázatokat, amelyek stratégiai 
céljai elérését szakmailag és anyagilag támogatni tudják. A tehetségmenedzselés 
színvonalának emelésében, egyetemi, hazai és nemzetközi szintű kiterjesztésében, 
az aktív résztvevők számának növelésében az utóbbi két évben kiemelkedő szere-
pet játszott a TÁMOP 4.2.2B-10/1-2010-0018 „TALENTUM - hallgatói tehetség-
gondozás komplex rendszerének fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen” c. 
(Talentum) projekt. A rendkívül sikeres projekt révén a tehetségmenedzselés az 
egyetem minden karán új lendületet kapott, dimenziói kiszélesedtek, színvonala 
emelkedett, egyes területeken nemzetközi szintűvé vált.

Az Erdőmérnöki Kar Kémiai Intézete a Talentum projekt támogatásával tartotta 
meg 2013. augusztus 30-án a „Kémia, környezettudomány, fenntarthatóság” tema-
tikájú Intézeti Konferenciát. A projekt megfogalmazott céljához, a tehetségmene-
dzseléshez kapcsolódva a konferencia három szekciójában lehetőséget biztosítot-
tunk a doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak arra, hogy saját kutatásaikról külön 
szekcióban számoljanak be, egy másik szekcióban előadhatták kutatócsoport tagja-
ként végzett kutatásaik eredményeit, egy harmadik szekcióban pedig tudományos 
és módszertani ismereteiket bővíthették, meghallgatva több, kiemelkedő tudással 
és nagy kutatói tapasztalattal rendelkező oktató és kutató előadásait. 

Az elhangzott előadásokat szerkesztett formában tesszük közzé ebben a lekto-
rált konferencia kötetben.

Sopron, 2013. október 10.               Prof. Dr. Albert Levente
    rektori koordinátor
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ÁLLAPOTFÜGGŐ KORRELÁCIÓ KONCEPCIÓ A 
NÖVÉNYEK ÉS A KÖRNYEZET KÖLCSÖNHATÁSÁNAK 
JELLEMZÉSÉRE

Németh Zsolt István
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kémiai Intézet, 
9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Kivonat

A növényi anyagcsere eredő intenzitását domináns faktorként a lombozatot érő 
napsugárzás intenzitása befolyásolja. Adott időpillanatban, ill. a napszakok során 
a lombozat leveleit eltérő fény intenzitások érik. A növény leveleihez eljutó fénye-
nergia a lombozatban eloszlással rendelkezik. A fényenergiának egyedi levelek 
szerinti eloszlása visszatükröződik a levelek eltérő fotoszintetikus intenzitásában, 
ill. annak következményeként a növényi anyagcsere enzimaktivitásainak és me-
tabolit koncentrációinak aktuális, mérhető értékeiben. Így, a növényi anyagcsere 
biokémiai változói (enzimaktivitások, metabolit koncentrációk)  a lombozatban 
szükségszerűen eloszlással rendelkeznek. A növényi anyagcsere sejtszintű bioló-
giai szabályozás alatt áll, aminek következtében a biokémiai változók értékei és 
eloszlásai sem lehetnek függetlenek egymástól. Azok a biokémiai változók, ame-
lyeknek eloszlásai azonos típusúak a lombozatban értékeik között szükségszerű 
lineáris korrelációs kapcsolat tapasztalható. Ezen a felismerésen alapul a bioké-
miai változók állapotfüggő korreláció koncepciója. 

Elmélet

Az állapotfüggő korreláció koncepció a Nyugat-magyarországi Egyetem Kémia 
Intézetben, több mint tíz éven keresztül, folytatott növény és környezet kölcsön-
hatás kutatásának az eredménye. Vizsgálatainkban a növényi anyagcserének 
olyan biokémiai változóit vizsgáltuk, mint  a különböző szénhidráttartalmakat 
(glükóz, fruktóz, szacharóz, maltóz, stb.), enzimaktivitásokat (polifenol-oxidáz: 
PPO, peroxidáz:POD, kataláz: CAT), totál fenol tartalmat (TFT), antioxidáns ka-
pacitást (AOC), UV-VIS reflexiós spektrum abszorbanciáit. Magas határozott-
sági fok (R2) értékek mellett állapítottunk meg lineáris regressziós kapcsolatokat 
a különböző levelekből mért glükóz és fruktóz tartalmak, a PPO és POD akti-
vitások, az AOC és TFT értékek, valamint a reflexiós UV-VIS spektrum külön-
böző hullámhosszúságú (pl: 268 és 486 nm) abszorbanciái között.   A szakiro-
dalom nyomon követésénél is szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a biológiai 
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rendszerekben tapasztalt korrelációknak a közlése a közlemények rendszeresen 
megjelenő, hangsúlyos eleme. Az állapotfüggő korreláció koncepció kidolgozását 
az a motiváció szülte, hogy a biológiai rendszerek korrelációinak eredete magya-
rázottá váljék. 

Az első elméleti összefüggés származtatásához a biokémiai változók eloszlá-
sainak típusazonosságából kiindulva, a változók standardizált értékeinek ekvi-
valenciája vezetett [1]. A biokémiai változók empirikusan tapasztalt regressziói-
nak elméleti leírása az eloszlások statisztikai momentumait (várható értékek: i, 
elméleti szórások: i) magában foglaló egyenlettel kifejezhető (1. összefüggés).

(1) 
2

2112
2

2

1
1 a

baba
y

a
a

y


 , ahol μi , σi az eloszlások momentumai.

Lineárisan korreláló biokémiai változók regresszióinak meredekségét és ten-
gelymetszetét a változók eloszlásainak várható értékei és elméleti szórásai hatá-
rozzák meg. Abban az esetben, ha a környezeti tényezők (pl. hőmérséklet, pá-
ratartalom, talajnedvesség, légszennyezők, biotikus hatások, stb.) az eloszlások 
momentumait befolyásolják, akkor az 1. elméleti egyenlet, s azt kifejező tapaszta-
lati regressziók meredeksége és tengelymetszete módosul. A biokémiai változók 
korrelációja a növény és a környezet kölcsönhatását kifejező - s az ahhoz tartozó 
fiziológiás állapot -  a tapasztalati regressziókban szignifikánsan visszatükröző-
dik.  A környezeti körülmény változása maga után vonja az állapotfüggő korrelá-
ciók regresszióinak megváltozását.

A növényi levélnek, mint szabályozott biológiai rendszernek a korrelációi a 
rendszerelmélet ismereti bázisán is értelmezhetők. A lombozat leveleit érő nap-
fény intenzitást rendszerbemeneti változóként, az anyagcsere biokémiai változóit 
rendszerállapot, ill. kimeneti változókként, valamint a szabályozott anyagcserét 
rendszerfüggvényként tekintve és kezelve fogalmazható meg a lombozat korre-
lációinak értelmezéséhez a heterogén bemenetű – lineárisan korreláló kimenetű 
(HB-LKK) rendszer. A lombozat HB-LKK rendszerű leírásában az egyes alrend-
szerek a lombozat levelei, amelyek eltérő fényintenzitásnak kitettek. A levelekben 
a biológiai funkció (fotoszintézis) genetikailag azonosnak tekinthető. Ha a HB-
LKK rendszer az alrendszer bemenetek szerint eloszlást mutató bemeneti válto-
zóból azonos típusú, de eltérő paraméterű rendszerműködéssel pl. két kimeneti 
változót (y1, y2) állít elő, akkor a kimeneti változók eloszlásai szükségszerűen 
azonos típusúak lesznek és a változók értékei szükségszerűen lineárisan korre-
lálnak egymással. A HB-LKK rendszerelméleti megközelítéssel származtatható 
az állapotfüggő korreláció koncepció rendszerparaméterekkel kifejezett elméleti 
egyenlete (2. egyenlet) [2,3]. 

(2) 
2

2112
2

2

1
1 a

baba
y

a
a

y


 , ahol ai, bi – rendszerparaméterek.
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1. ábra. A heterogén bemenetű lineárisan korreláló kimenetű rendszer sémája (u 
– rendszer bemenet; y1, y2 – rendszer kimenetek; F – általános rendszerfunkció; 
f – korrelációs kapcsolatot generáló speciális rendszerfüggvény; ai, bi – környezeti 
körülményfüggő rendszerparaméterek; v, w – környezeti tényezők; z [1, 2, ..., 
n] – alrendszer helykoordináta; t - idő)

 (1) és (2) egyenletek ugyan annak az állapotfüggő korrelációs kapcsolatnak az 
elméleti összefüggései. Ekvivalenciájuk kifejeződik a meredekségek és a tengely-
metszetek azonosságaiban. Ez alapján jelenthető ki, hogy a növényi lombozat-
ban tapasztalt váltózók eloszlásai nem lehetnek tetszőlegesek, hanem a növényi 
anyagcsere komplex szabályzási rendszere, s annak a környezeti körülménnyel 
való kölcsönhatása által meghatározottak. A rendszerparaméterek és az eloszlás-
momentumok kapcsolatait a 3.1 és 3.2 összefüggések szolgáltatják:

(3.1)  
2

1

2

1

a
a



 ;      (3.2)  

2

12211221

2 a
baba 







Ha az HB-LKK rendszer paraméterei környezeti hatás érzékenyek (ai =ai(v); 
bi=bi(w), lásd 1. ábra), akkor a környezeti körülmény a rendszerparaméterek 
értékeinek módosításával megváltoztatja a biokémiai változók eloszlásainak 
momentumait, ami a tapasztalati regressziók meredekségének és tengelymet-
szetének megváltozásában is érzékelhető. A biológiai rendszerek a biokémiai 
változóinak környezeti tényezőktől való függésére számos eset ismert. Példaként 
megemlíthető a fenilalanin-liáz (PAL) enzim aktivitásának fényintenzitással ta-
pasztalt korrelációja, vagy az enzimreakciók sebességének hőmérsékleti függése. 
A sejtműködés funkcióit korreláció specifikusan modellező HB-LKK rendszer 
paramétereit a génműködések ki-be kapcsolási relatív gyakoriságaival, a fehér-
je szintézisek és az enzimreakciók kinetikai állandóival lehet kapcsolatba hoz-
ni. A HB-LKK rendszerparaméterek a biológiai rendszerműködés paramétereit 
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integrálják magukban. A HB-LKK modellszemlélet alapján kapcsolat teremthető 
a környezeti körülmény módosulásához társuló biológiai rendszer paraméterek-
nek a megváltozása és a biokémiai változók eloszlás momentumainak megválto-
zása között. Ez a kapcsolat tükröződik vissza az azonos eloszlástípusú biokémiai 
változók lineáris korrelációiban, s azokat kifejező állapotfüggő tapasztalati reg-
ressziókban. Az állapotfüggő regresszió meredekségének és tengelymetszetének 
szignifikáns változásai a biológiai rendszer, pl. a növényi lombozat és a környezeti 
körülmény kölcsönhatásába engednek betekintést. A biokémiai változók állapot-
függő korrelációi a növényi lombozat és a környezet közötti kölcsönhatás alter-
natív indikátorainak is tekinthetők. Az egyedi változók külön-külön statisztikai 
összehasonlításain alapuló növénykémiai vizsgálatokhoz viszonyítva a koncepció 
alkalmazása érzékenyebb fiziológiás állapot megkülönböztetést tesz lehetővé. Az 
elmélet alkalmazható növényfajok és változataik megkülönböztetésére, a növényi 
stressz lefolyásának nyomon követésére, továbbá a növény és a környezet köl-
csönhatásának jellemzésére.

Alkalmazás

A koncepció kidolgozására az OTKA T 046408 sz. projekt (2004-07) és a 
„Növényi stressz vizsgálata és értelmezése szabályozáselméleti analógiák alap-
ján” c. Bolyai János ösztöndíjkutatás (2006-09) végrehajtásai során került sor. 
Az állapotfüggő korreláció koncepció egy már lezárt (BAROSS ND07-ND-
INRG5-07-2008-0061; Korrelációs monitoring növénykárosodás előrejelzésére, 
2009-10) és egy folyamatban lévő (GOP-1.1.1-11-2012-0020; Szénhidrogén bá-
zisú szennyezések enzimatikus lebontása és bioindikálása, 2012-14) alkalmazott 
kutatásokhoz szolgált elméleti háttérként és biztosított K+F vizsgálati módsze-
reket. Az elmélet témakörében díjazott TDK pályamunkák (Badáczy Dorottya, 
Horváth Anikó, Kocsis Ramóna, Pécsi János), szak- és diplomadolgozatok szü-
lettek. Környezettudományi doktori képzésben két PhD témaindítására került 
sor. Közülük az egyik fokozatszerzéssel (Pozsgainé Harsányi Mónika, 2008) zá-
rult. A másik szigorlat abszolválását követő dolgozat benyújtási stádiumban van 
(Badáczy Dorottya, 2011). 

A POD és PPO aktivitások regressziói érzékenyek a hőmérséklet és a páratar-
talom változásaira. A POD-PPO regressziók tengelymetszet értékei a hőmérsék-
let és a páratartalom értékeivel korrelál. Az 1. ábra egy kocsányos tölgy 2007. évi 
vegetációjában meghatározott állapotfüggő regresszióit mutatja.
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1. ábra. Állapotfüggő 
PPO-POD regressziók 

2. ábra. Cukorrépa 
regressziók

A cukorrépa leveleinek morfológiai elváltozását megelőzően a glükóz-fruktóz 
állapotfüggő korreláció szignifikánsan képes jelezni a Cercospora beticola jelen-
létét (2. ábra). 

       
3. ábra. Korreláció az FT-IR spektrumban  4.ábra. AOC-TFT regresszió 

meredekségének változása 
vízszennyezés hatására

A növényi levél reflexiós FT-IR spektruma számos állapotfüggő korrelációt 
tartalmaz. A CH3 és CH2 vegyértékrezgési abszorbanciák standardizált, s így álla-
pot függetlenített regressziója és a CH3, ill. CH2 elnyelési sávok relatív gyakorisági 
hisztogramjai (3. ábra) a koncepció elméleti visszaigazolását szolgáltatják. A 4. 
ábrán a talajvízszennyezésnek a bükk levél AOC-TFT regressziójára, meredeksé-
gére gyakorolt hatása szemléltetett.
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BÜKK (FAGUS SYLVATICA L.) KÉREG- ÉS LEVÉL 
POLIFENOLOK HPLC-MS VIZSGÁLATA

Hofmann Tamás, Albert Levente
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erődmérnöki Kar, Kémiai Intézet, 
9400, Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 

Bevezetés

A polifenolok növényi járulékos anyagok, elsősorban a biotikus és abiotikus 
stressz elleni védelmi reakciókban van szerepük [1]. A növényi polifenolokat sok 
faj esetében behatóan vizsgálták, mivel ezek nem csak az élő növény védekezés-
ben vesznek részt, hanem számos, bizonyítottan jótékony élettani hatással (anti-
tumor, antioxidáns, gyökfogó, gyulladáscsökkentő, sebösszehúzó hatás, stb.) is 
bírnak az emberi illetve állati szervezetekre, emiatt élelmiszeripari, gyógyászati 
és technológiai jelentőségük is kiemelkedő [2]. 

A bükk (Fagus sylvatica L.) levelében és kérgében előforduló polifenolokat a 
tudományos szakirodalom csak részben azonosította: nagy felbontású elválasz-
tástechnikai módszerekkel a levél polifenolokat csak egy esetben vizsgálták [3], 
többnyire papír- és rétegkromatográfiás szakirodalmak találhatók [4,5]. Bükk 
kéreg esetében egyetlen cikk található a polifenolok HPLC elválasztására [6] 
amely tartalmaz pontos molekulaszerkezeteket és tömegeket is. A kéreg- és levél 
polifenolokra nagy hatékonyságú elválasztási módszer kidolgozása, a pontos 
molekulatömegek és szerkezetek feltárása nem csak a tudományos hiánypótlás 
miatt fontos. A mai napig nagyon hiányosak az adataink a bükk kivonatok an-
tioxidáns értékeiről, gyógyásztati-, kozmetikai- és élelmiszeripari alkalmazási 
lehetőségeiről [7], az esetlegesen nagy bioaktivitással rendelkező molekulák elő-
fordulásáról. Ez azért is fontos mert a bükk nem csak hazánkban, hanem Európa 
szerte is gyakori fafaj, a kéreg illetve levél pedig legtöbbször erdészeti, illetve fai-
pari hulladéknak, mellékterméknek minősül melyet nehezen, vagy egyáltalán 
nem lehet hasznosítani [8,9]. 

Az említett polifenolok mélyreható megismerése növényélettani szempontból 
is kiemelt jelentőségű: a klímaváltozás, az átlagos csapadékmennyiség csökkenése 
valamint az átlaghőmérséklet növekedésén keresztül kedvezőtlenül befolyásolja 
a bükk állományok életkörülményeit Európa-szerte, ezáltal a faegyedek fokozott 
klimatikus stressznek vannak kitéve, mely idővel az állományok pusztulásához 
vezet [10]. A védekezési reakciókban fokozottan résztvevő molekulák, mark-
erek felkutatásával a bükk egyedek fiziológiai, egészségi állapota felmérhető, 
nyomon követhető lehet, továbbá hozzásegít cselekvési tervek kidolgozásához 
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a megfelelő szaporítóanyag kiválasztására a jövőbeni erdősítésékhez, életképes 
erdők nevelésére. Ezáltal kutatásunk hozzájárulhat a fenntartható erdőgazdálkod-
áshoz az előrejelzett klímaváltozás területén.

Kísérleti rész

Anyag és módszer
A felhasznált vegyszerek: acetonitril (LC-MS minőségű, VWR International), víz 
(kétszer desztillált), metanol (99%, Reanal), hangyasav (LC-MS minőségű, Sigma 
Aldrich), (+)-katechin (Fluka), (-)-epikatechin (Sigma Aldrich), klorogénsav 
(Fluka).

Műszerezettség 
A folyadékkromatográfiás elválasztást Shimadzu LC-20 készülékkel végeztük, 
diódasoros detektálást alkalmazva a 250-380 nm hullámhossztartományon. 
Állófázis: Phenomenex Kinetex C18, 150 mm x 4.6 mm, 2.6 μm oszlop, kolonna 
hőmérséklet 40 oC. Mozgófázis: A (víz + 0.1% hangyasav), B (acetonitril + 0.1% 
hangyasav); gradiens elúció 50 perc alatt. Injektálási térfogat 3 μl. 

Tömegpektrometriás detektálás: AB Sciex 3200 QTRAP LC/MS/MS hármas 
kvadrupól/lineáris ioncsapda elrendezésű tömegspektrométerrel, negatív elek-
troporlasztásos ionizációt alkalmazva. Az elválasztott vegyületek tömegspektru-
mait IDA üzemmódban rögzítettük.

Mintaelőkészítés
A vizsgált levél- és kéregmintákat a Nyugat-magyarországi Egyetem soproni 
campusának botanikus kertjéből gyűjtöttük be, a levelet májusban, a kérget már-
ciusban. A gyűjtött mintákat levegőtől elzárva 0 oC-on tároltuk feldolgozásig. 
A minták egy részén enzim-inaktiválást hajtottunk végre gőzzel (minták forró 
vízgőz fölé tartása 5 percig) illetve mikrohullámmal (minták kezelése 2 percig 
700 W mikrohullámú teljesítménnyel), másik részét inaktiválás nélkül dolgoztuk 
fel (kontroll). A szöveteket szárítottuk, majd a leveleket kávédarálóval daráltuk 
meg, a kéreg belső részét (háncs) késsel kapartuk le. Extrakció: 100 mg szövet 
+ 10 ml 4:1 metanol:víz elegy keverése 24 órán át, mágneses keverőn, sötétben, 
extraktum szűrése 0.45 μm cellulóz-acetát fecskendős szűrőn.

Eredmények és értékelésük

Az enzim inaktiválás hatása
A begyűjtött szövetmintákon megfigyelhető volt, hogy tárolás közben elkezdtek 
barnulni. A kéreg esetében ez már rövid idő után (kb 1 óra) szemmel látható 
volt és idővel egyre erősödött. A levél esetében látható változás lassabb volt. A 
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barnulás oka, hogy a begyűjtést követően az élő szövetekbe levegő kerül és ez a 
jelenlévő oxidoreduktáz enzimekkel (peroxidázok és polifenol oxidázok) a polif-
enolokat színes vegyületekké oxidálja [11]. Az oxidáció kiküszöbölésére enzim 
inaktiválási módszereket szoktak alkalmazni, levelek esetében például gőzölést 
[12], kéreg esetében mikrohullámú kezelést [9]. Az inaktiválásnak alávetett 
szövetek nem mutattak észlelhető színbeli változást a tárolás során, továbbá a 
bennük előforduló komponenseknek is magasabb volt a csúcsterületek alapján 
becsülhető koncentrációja (1. ábra). 

Összevetve a gőzöléses és mikrohullámú inaktiválást elmondható, hogy a 
mikrohullámú kezelés nem csak hatékonyabb, hanem gyorsabb is, egyúttal meg-
felelően lecsökkenti a minta nedvességtartalmát.

1. ábra. A különböző inaktiválási módszerek hatékonysága 
(UV kromatogram – részlet, bükk levél extraktum)

Az 1. ábrán megfigyelhető, hogy az egyes polifenol komponensek külön-
bözőképpen érzékenyek az oxidációra. A 14.94 percnél jelentkező csúcs 
lényegesen nagyobb arányban „tűnik el” a kontroll mintában, mint a többi kom-
ponens, feltételezhetően egy nagyon könnyen oxidálódó vegyületről van szó ma-
gas antioxidáns képességgel. Feltűnő az is, hogy egyes komponensek egyáltalán 
nem, vagy csak nagyon kis mértékben érzékenyek az oxidációra (ugyanakkora a 
csúcsterületük inaktiválással és anélül).

Polifenolok azonosítása levélben és kéregben
A levél és a kéreg extraktum UV kromatogramjait a 2. ábra mutatja. A két szövet 
szemmel láthatóan eltérő komponens-összetétellel  rendelkezik.
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2. ábra. A bükk levél és kéreg extratum UV kromatogramjai

A folyadékkromatográfiával elválasztott komponensek azonosítása (mole-
kulatömeg megállapítása, szerkezet vizsgálata) tömegspektrométerrel történt a 
vezérlő szoftver IDA adatgyűjtő- és kiértékelő üzemmódjában. Az IDA vizsgálat a 
tömegspektrométer lineáris ioncsapda funkcióját kihasználva képes az elválasztott 
komponensekről automatikusan tömegspektrumokat felvenni. A kapott tömegs-
pektrumok értékelése, a molekulaszerkezet vizsgálata a szakirodalomban leírt frag-
mentációs mechanizmusok alapján, standard vegyületekkel valamint spektrum-
könyvtárak segítségével (ChemSpider, ReSpect) történt. Az IDA kísérlet során 
kapott jellegzetes tömegspektrumot és annak kiértékelését a 3. ábra szemlélteti. 

3. ábra. Tömegspektrum és kiértékelése, a feltételezett szerkezettel

A kéreg és a levél mintákra a kiértékelések eredményei, az azonosított 
vegyületek listája az 1. és 2. táblázatokban került feltüntetésre.
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tR 
(min) 

Név [M-H]- 
m/z 

2.22 klorogénsav_1 353 
2.50 koniferin_1 341 
2.90 3-fenil-1-propanolglikozid 297 
2.90 koniferin_2 341 
2.91 dimer-katechin-A 577 
2.94 dihidromyricetin 319 
2.95 ismeretlen_1 617 
2.95 ismeretlen_2 639 
3.38 dimer-katechin-B 577 
3.47 koniferin_3 341 
3.68 katechin 289 
3.90 klorogénsav_2 353 
4.02 trimer_katechin-A 865 
4.60 dimer_katechin-C 577 
4.65 trimer_katechin-B 865 
5.15 dimer_katechin_D 577 
5.49 klorogénsav_3 353 
5.64 ismeretlen_3 387 
5.73 epikatechin 289 
6.09 ismeretlen_4 431 
6.89 ismeretlen_5 389 
6.92 ismeretlen_6 413 
7.69 ismeretlen-o-pentozid 311 
8.06 trimer-katechin_C 865 
8.89 dimer-katechin_E 577 
9.11 ismeretlen_7 279 
9.61 naringenin-o-hexozid1 433 

10.35 naringenin-o-hexozid2 433 
10.75 naringenin-o-hexozid3 433 
13.07 ismeretlen_8 481 
13.90 kvercetin-o-hexozid1 463 
14.40 kvercetin-glükuronid 477 
14.57 kvercetin-o-hexozid2 463 
15.04 naringenin-o-hexozid4 433 
15.24 ismeretlen_9 509 
15.35 kvercetin-o-pentozid 433 
15.40 kaempferol-o-hexozid1 447 
15.60 naringenin-o-hexozid5 433 
15.68 kaempferol-o-hexozid2 447 
16.01 kaempferol-o-pentozid 417 
16.22 ismeretlen_10 526 
16.23 naringenin-o-hexozid6 433 
16.55 naringenin-o-hexozid7 433 
16.58 ismeretlen_11 487 
16.70 ismeretlen_12 463 
16.83 ismeretlen_13 553 
17.17 ismeretlen_14 585 
17.28 kaempferol-o-hexozid-o-

rhamnozid 
593 
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1.  táblázat. Polifenolok bükk kéregben és levélben

tR 
(min)

Név  [M-H]-

(m/z)
  2.91 dimer-katechin_A 577
3.38 dimer-katechin_B 577
3.68 (+)-katechin 289
3.82 ismeretlen_A 387
4.02 trimer-katechin_A 865
4.65 trimer-katechin_B 865
4.78 ismeretlen_B 417
5.38 dimer-katechin szárm_E 631
5.69 Ismeretlen_C 377
5.73 (-)-epikatechin 289
6.23 Ismeretlen_D 473
7.33 ismeretlen_E 487
7.34 ismeretlen_F 487
7.40 taxifolin-o-hexozid_A 465
8.42 taxifolin-o-hexozid_B 465
8.89 dimer-katechin_C 577
9.53 ismeretlen_G 487
9.75 taxifolin-o-pentozid_A 435

10.35 taxifolin-o-pentozid_B 435
10.76 taxifolin-o-hexozid_C 465
10.77 taxifolin-o-hexozid_D 465
12.76 taxifolin-o-pentozid_C 435
13.61 ismeretlen-pentozid_A 551
14.05 ismeretlen-pentozid_B 551
14.28 taxifolin-o-pentozid_D 435
15.56 ismeretlen_pentozid_C 553
16.00 ismeretlen-pentozid_B 551

A bükk kérgében 4 taxifolin-o-hexozidot valamint 4 taxifolin-o-pentozidot 
mutattunk ki. Az eddigi szakirodalom három hasonló vegyületet említ csak [6], 
a (+)-katechin, (-)-epikatechin előfordulását a saját kutatásaink is megerősítik. 
Az eddigi források nem említik a procianidinek jelenlétét sem [6]. A levélben 
klorogénsav izomereket, koniferin izomereket, (+)-katechint, (-)-epikatechint 
azonosítottunk, valamint kvercetin- és kaempferol-glikozidokat, és procian-
idineket. A vonatkozó szakirodalmi források is említik ezeket a vegyületeket 
[4], ellentétben azonban az eddigi eredményekkel az apigenin és glikozidjainak 
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jelenlétét nem tudtuk megerősíteni (2013). Elsőként igazoltuk naringenin-o-hex-
ozidok jelenlétét bükk levél extraktumában. 

Összefoglalás

Nagy hatékonyságú elválasztási módszert fejlesztettünk a bükk leveleiben és kérgé-
ben lévő polifenolok elválasztására és azonosítására. Kimutattuk, hogy az enzim in-
aktiválásnak döntő szerepe van a mintaelőkészítés folyamán. Leghatékonyabbnak 
a mikrohullámú kezelés bizonyult. Tömegspektrometriás vizsgálattal sikerült a 
kéregből és a levélből eddig nem kimutatott flavonoid-glikozidok jelenlétét igazol-
ni. A jövőben vizsgálni fogjuk az extraktumok és az egyes polifenolok antioxidáns 
tulajdonságait. A fejlesztett kromatográfiás módszer alkalmas a környezeti stresszre 
érzékeny marker polifenol molekulák minőségi és mennyiségi meghatározására is 
különböző fiziológiás állapotú bükk egyedek esetén.
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Introduction

Bioremediation technologies have been utilized expansively in the applications of 
environmental remediation for degradation of the hydrocarbons pollution in soil 
and in groundwater [1]. In every such a biotechnology system where enzymes 
are as biocatalysts the velocity of biochemical transformation are regulated by 
the activation and/or inhibition of enzyme reactions. Based on the dependency 
of biochemical reactions on the enzyme substrate and inhibitor concentrations 
as well as on the physical and chemical quality of the process agent, the speed of 
degradation can be optimized and the bioremediation efficiency can in turn be 
maximized. The presence of the enzyme inhibitor or activator is able to reveal the 
changes of the monotony of the decomposition. Having the degradation data se-
ries of the pollutants correlated to each other, extra information can be obtained 
about the existence or lack of modifying the enzyme activities. The modification 
of the monotony in the kinetic data series is due to some modification of the 
enzyme activity. Applicability of correlation and principal component analysis is 
illustrated by some examples of assessments of both model data set and experi-
mental results.

Materials and Methods

The concentration alteration of the substrates can be modelled as quasi kind 
of Michaelis-Menten reaction mechanism. Decreasing the amount of the com-
pounds in time can be expressed by equation

                              (1)

, where S symbolizes the initial substrate, KM is the Michaelis constant of bioca-
talysis, vmax is maximal reaction rate of the biodegradation. The kinetic curves of 
model substrates subjected (S”A” and S”B”) to model enzymatic decomposition 
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are depicted in Figure 1.These kinetic results are involved the feasible mecha-
nisms of various reversible inhibitions and enzyme activation during demolition 
of the model substrates. Different solutions of degradation model have also been 
generated by Scilab algorithms. A realistic noise (amplitude: 2.5 % of concentra-
tion mean) was superposed to the data series of the substrate.

Figure 1. Kinetic curves of model substrate S”A” under inhibition (S2INH-S4INH) 
and activation (S5ACT-S7ACT) effect

The initial components (benzaldehyde, ethyl acetate, toluene, cyclohexanol, di-
chloromethane) were possible environmental pollutant in the enzyme catalytic exper-
iments. The enzyme product extracted from earthworth (Lumbricus rubellus) that is 
used in technological degradation of hydrocarbon pollutants. The decomposition of 
the components were investigated separately about each other with only the enzyme 
extract ‒ these were the kinetic data without inhibition or the reference ‒ simultane-
ously in the interest of activation and inhibition effect the compounds were mixed 
with each other and with other compounds (e.g. NaCl, glutathione). To monitor the 
concentrations of the substrates, gas chromatograph-mass spectrometer (GC-MS) an-
alytical technique (SHIMADZU GC-MS QP2010, AOC-5000 injector) was applied.

Results

Correlation analysis of kinetic curves for detection of the inhibition
Appearance of activation modifying effects can be made to be detected by assessing 
the correlations of kinetic data series belonging to different substrates, the linear re-
gression parameters are changed significantly by the competitive inhibition of S”B” 
model substrate. The inhibition effect increased the slopes of the regressions while 
they decreased the intercepts in accordance with the reference curve (Figure 2.).
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Figure 2. Correlations between model substrate S”A” and S”B”

The regression of benzaldehyde and toluene experimental data series de-
picted in Figure 3. „Reference” means data free from activity modifications and 
“Inhibition” means the compounds was investigated in the presence of each other. 
The variation of the regression parameters are in accordance with the model re-
sults, which suppose inhibition relationship between benzaldehyde and toluene.

Figure 3. Correlations between benzaldehyde and toluene
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Detection of enzymatic mechanisms by principal component analysis
The substrates taking part in various kinds of biodegradation process are specific 
points on the loadings plot of P1 and P2 components. The position of the reference 
substrate point (S”A”) and those of the others under inhibition or activation are 
shown in Figure 4.

Figure 4. Model substrate points under inhibition and activation effects

The position of various substrates points under inhibition and activation ef-
fects are depicted on Figure 5. The first principal component decreases in the case 
of inhibition effect (BAINH, EAINH) furthermore, it increases under activation 
effect (BAACT) and these substrate points are significantly farther from the ref-
erence point (BAINERT, EAINERT).

Figure 5. Experimental substrate points under inhibition and activation effects
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Conclusion

In this study alternative possibilities of the detection of various enzyme mech-
anisms are represented both model and experimental results by the application 
of multivariate data analysis. Since the significant alteration of the monotony of 
degradation kinetic can derived from the appearances of inhibition and/or acti-
vation mechanisms. The inhibition effects can be deduced from the correlations 
of the kinetic curves or from the regressions of correlated data. Significant de-
viation of the regressions of the kinetic curves can be rendered by covariance 
analysis (ANCOVA). Principal component analysis (PCA) is also suitable for the 
detection of the effects of enzyme inhibition or activation. The substrates under 
some types of enzyme mechanism can separate their points on the loading plot 
of first two components (PC1, PC2) from the reference points which are not sub-
jected to the effects altering the monotony of kinetic curve. The depicted experi-
mental results on are in tune with the literature references [2, 3]. If the presented 
methods are used simultaneously then extra information will be obtained from 
the enzyme catalytic mechanisms, which can efficiently contribute to the success 
of the environmental strategies.
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Bevezetés

A nemesítési programok legmeghatározóbb célkitűzése régóta a stressz-hatások-
nak ellenálló növényfajták előállítása és termesztésbe vonása. A szárazságtűrés 
rendkívül komplex, összehangolt élettani működés eredményeként alakul ki. A 
szárazságtűréssel kapcsolatos vizsgálatokban a molekuláris genetikai módszerek 
mellett továbbra is megőrizték jelentőségüket azok a biokémiai kutatások, me-
lyek a növények szárazságtűrésében szerepet játszó endogén vegyületek szerepét 
tanulmányozzák.

A növényekben található természetes, pozitív hatású vegyületek, illetve a sza-
badgyökök semlegesítésében szerepet játszó komponensek mennyisége - publi-
kációkkal is alátámaszthatóan - adott fajon belül jelentősen függ a fajtától. Számos 
irodalmi adat alapján (Pelleschi és mtsai., 1997; Vu és mtsai., 1998; Hudak és mt-
sai., 2010) feltételezhető, hogy ezeknek az endogén vegyületeknek a homeosz-
tázisban mérhető mennyisége összefüggésbe hozható adott faj különböző fajtá-
inak termesztési tapasztalatok alapján ismert, egymástól eltérő stressz-tűrésével. 
Vízhiányos növényekben a fotoszintézis szabályozása az egyik legkorábbi válasz a 
vízpotenciál csökkenésére (Cramer és mtsai., 2007). A vízpotenciál-csökkenés ha-
tására a sztómakonduktancia csökken, a levélben kisebb lesz a CO2-koncentráció 
és így lassabb lesz a fotoszintézis. A szárazság időtartamának, erősségének foko-
zódása a növényeket különböző ozmolitikumok, mint pl. a szénhidrátok fokozott 
termelésére készteti. Az oldható cukor felhalmozódás és az ozmotikus stressz-to-
lerancia között erős korrelációt állapítottak meg (Pennycooke és mtsai., 2003; El-
Tayeb, 2006). Szárazságtűrő alanyon a vízigényes almafajták már rövid ideig tar-
tó szárazságra is a levelek glükóz, fruktóz tartalmának emelkedésével reagálnak 
(Nemeskéri és mtsai., 2009). A fa felső lombszintje jobban ki van téve a szárazság-
nak, magas hőmérsékletnek illetve UV sugárzásnak, így az itt elhelyezkedő leve-
lekben a magas glükóz tartalom miatt az ozmotikus szabályozás aktívabb, mint a 
középső vagy alsó szinteken (Jie és mtsai., 2010).

Célkitűzéseinkhez az alábbiak szolgáltattak alapot:
• bizonyított, hogy a szénhidrátok szerepet játszanak különböző stressz-ha-

tásokkal szembeni védekezésben,
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•  a szárazságtűréssel kapcsolatosan fás szárú növényekre relatíve kevés a 
publikált eredmény,

•  arra vonatkozó kísérleti eredményeket, melyben termőhelyről gyűjtött 
minták vizsgálata mellett párhuzamosan modell kísérletet is végeztek vol-
na, nem találtunk, és szintén nincsenek olyan jellegű kutatások, melyekben 
előzetes természetes vízhiánynak kitett növények újabb, mesterséges szá-
razság-stresszel indukált reakcióit vizsgálták volna.

Vizsgálataink célja a modellezett szárazság-stressz hatásainak megismerése 
volt termőhelyről, az érés folyamán különböző időpontokban gyűjtött mintá-
kon, az almafák leveleiben mérhető szénhidrátok mennyiségi és minőségi válto-
zásainak nyomon követésével. Célunk volt továbbá, hogy a levelekben mérhető 
szénhidrátok mennyiségi változásai és a fajták termesztési tapasztalatok alapján 
ismert szárazság-tűrése között összefüggést keressünk, valamint ennek alapján 
feltérképezzük azokat a szénhidrát komponenseket, melyekkel a stressz-reakciók 
nyomon követhetők.

Anyag és módszer

A tenyészidőszak során 4 alkalommal termőhelyről begyűjtött és vizsgált 4 alma-
fajta, keleti és nyugati oldaláról származó, 10-10 levelet tartalmazó „ágacskáit”, 
további mesterségesen indukált szárazság-stressz hatása alatt vizsgáltuk. A víz 
stresszt Carbowax (PEG= polyetilén glykol) 2, 5, 7 %-os koncentrációjú oldatával 
(PEG2, PEG5, PEG7) idéztük elő és mértük a levelekben detektálható szénhidrá-
tok mennyiségét, mennyiségi változásait (Borókai és Sárdi, 1999). 

A szénhidrátok OPLC-s vizsgálata Sárdi és mtsai. (1999), valamint Nemeskéri 
és mtsai. (2010) által leírtak szerint történt.

A statisztikai értékelés egytényezős varianciaanalízissel (ANOVA), SPSS sta-
tisztikai programmal 13.0 Windows szoftverrel kerültek kiértékelésre. A kezelé-
sek átlag értékeit Duncan test P 5% szinten hasonlítottuk össze. 

Eredmények

Szárazság modell kísérletben a desztillált vizes (kontroll) oldatban tartott ág kö-
zépső leveleiben a glükóz (1. ábra) és fruktóz (2. ábra) tartalom csak a gyümölcs-
fejlődés utolsó szakaszában csökkent jelentősen a kiindulási állapothoz képest, 
ami megegyezett az ültetvényekből származó levélminták vizsgálatával kapott 
eredményekkel (Nemeskéri és mtsai., 2009). 
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1. ábra. A glükóz koncentráció-változása az érés folyamán
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2. ábra. A fruktóz koncentráció-változása az érés folyamán

Erős víz stressz (PEG7) hatására a levelekben a glükóz és fruktóz tartalom 
egyaránt jelentősen nőtt. Ugyanezen időszak alatt a glükóz szint már enyhe 
stressz (PEG2) alatt, míg a fruktóz csak közepes stressz (PEG5) hatására emelke-
dett jelentősen. Ez a magas érték összefügghet azzal, hogy a mintavétel előtt egy 
nappal jelentős mennyiségű csapadék hullott, ami enyhítette az addigi szárazsá-
got. A vízzel telt levél szövetek feltételezhetően nagyobb mértékben reagálnak a 
PEG kezelések hatására, mint a száraz periódusban begyűjtött levelek. Az enyhe, 
száraz időszakban begyűjtött és további mesterséges vízhiányos stressz-hatásnak 
kitett levelek, levél felhajlással és a levélér közök sárgulásával reagáltak. Enyhe víz 
stressz (PEG2) hatására a levélfelhajlás és sárgulás kisebb mértékű volt a Remo 
és Gála fajtáknál. Ilyen stressz alatt a Jonagold fajta igen erős levélfelhajlással, és 
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nagyobb levélfelület barnulásával reagált, mint az Idared fajta. 24 órán át tartó 
erős szárazság stressz (PEG7) hatására csaknem minden fajta levele erősen fel-
hajlott, kiszáradt, törékennyé vált.

Következtetések

A lassú gyümölcsfejlődés alatt a vízellátás befolyásolja a gyümölcstermést, és a ter-
més minőségét (Green és mtsai., 2003; Caspari és mtsai., 2004; Naschitz és Naor, 
2005). A szárazságtűrő alanyon a fajták a gyökér fejlettségének, szívóerejének tulaj-
doníthatóan a rövidebb ideig tartó vízhiányt kompenzálni tudják. A szabadföldi kí-
sérletekben megfigyeltek alapján a száraz időszakot követő nedves csapadékos idő-
szak alatt a vízoldható szénhidrátok - beleértve a glükózt, fruktózt -, mennyisége a 
levélben jelentősen emelkedik a szárazságot jobban elviselő fajtáknál (Remo, Gála), 
míg a vízigényesebb fajtáknál csökken, vagy nem változik. Az aszályos időszakok 
váltakozására adott fajta-válaszokat megerősítette a laboratóriumban a PEG oldat-
tal kiváltott különböző erősségű víz stresszre adott válasz. A szárazságot modellező 
kísérletben azt az eredményt kaptuk, hogy a nedvesebb időszak alatt magas fruktóz 
és glükóz tartalom mutatható ki súlyos, mesterségesen indukált víz stressz hatására 
a hajtás középső leveleiben. A fajták eltérő mértékű glükóz és fruktóz felhalmozó-
dása alapján tapasztalatunk az, hogy a fajták közötti különbségek a glükóz+fruktóz 
mennyiségének változásával, a fa középső szintjén és a hajtás középső részén levő 
levelekben mutatkoznak meg a legjobban.
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Kivonat

A szénhidrátok mennyiségi és minőségi viszonyait, valamint az endogén transz-
metilezési reakciókban szerepet játszó bizonyos kvaterner ammónium vegyüle-
tek koncentrációját vizsgáltuk különböző genotípusú, - vírus és más burgonyát 
károsító betegséggel szemben eltérő ellenállóságú burgonya fajták (Solanum 
tuberosum L.) mikroszaporított növényeiben. Eredményeink alapján a vizsgált 
vegyületek mennyisége és a fajták PLRV/PVY vírusokkal, fitoftórával, gumórot-
hadással, valamint a burgonya fonálféreggel szembeni ellenállósága között össze-
függés található.

Irodalmi áttekintés

A burgonya (Solanum tuberosum L.) az egész földön fontos étkezési és takarmá-
nyozási szerepet tölt be. A vetőgumó biológiai értékét a szaporítási fokozat, illetve 
a „leromlás” mértéke határozza meg. A leromlást az ökológiai tényezőkön kívül 
leginkább a vírusos betegségek okozzák, ezért a fajták vírus-rezisztenciája meg-
határozó termesztési értékkel bír.

Hevesi és mtsai. (2004) 49 különböző szénhidrát vizsgálatával tanulmányoz-
ták, hogy közülük melyiket és milyen gyorsasággal tudja hasznosítani az Erwinia 
amylovora. Bizonyították, hogy a glükóz, a fruktóz és a szacharóz felhasználá-
sa a leggyorsabb és leghatékonyabb. Fogékony és ellenálló Malus fajtákon a vé-
dekezési válaszokban szerepet játszó komponensek között a szénhidrátokat is 
vizsgáltak szintén Erwinia amylovora és kontroll (mock-inokulálás) hatására. 
Megállapították, hogy az alacsony szénhidrát tartalom kedvezőtlen körülménye-
ket biztosít a baktérium szaporodásának (Milcevicova és mtsai., 2010).Ugyanezt 
igazolták Phaseolus vulgaris L.-Pseudomonas kapcsolatban is (Sárdi és mtsai., 
1999).Citrus tristeza virus és Phytophthora spp. és szárazság-stresszhatásoknak ki-
tett citrus alanyokat hasonlítottak össze Beniken és mtsai. (2011). Az együttes ví-
rus, Phytophthora és vízhiányos állapot hatására az alanyok leveleiben növekedett 
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az oldható szénhidrátok és az aminosavak mennyisége. Aliferis és Jabaji (2012) 
eredményei alapján a burgonya Rhizoctonia solani fertőzés hatással van az ami-
nosavak, a zsírsavak, a karbonsavak mellett a szénhidrátok mennyiségére is. 
Sokasodnak tehát azok a bizonyítékok, melyek alátámasztják a szénhidrátok köz-
vetítette növényi immunválaszt, de mélyebb kutatások szükségesek a szerepet 
játszó „cukor szignál-utak” felderítéshez. A várható eredmények új utakat nyit-
hatnak meg a növények betegségekkel szembeni ellenállóságának kutatásában, a 
hatékony védekezésében (, 2012). 

A metilezési körfolyamatban szerepet játszó vegyületek közé tartozó bizonyos 
kvaterner ammónium vegyületek (kiemelhetően a kolin és a betain) bizonyítot-
tan fontosak a növények életfolyamataiban. Még nem teljesen ismert, hogy ezek a 
metil-donor vegyületek pontosan hogyan vesznek részt a stressz tolerancia kiala-
kulásában, de hogy szerepük van, azt bizonyították (Gopal és mtsai, 1990., Nuccio 
és mtsai, 2001., Sulipice és mtsai, 2003). Különböző fajokba (Arabidopsis thaliana, 
Brassica napus, Nicotiana tabacum) beépítették azt a metabolikus lépést, ahol a ko-
lin betainná oxidálódik. Mérsékelt stressz-tolerancia volt megfigyelhető néhány 
betain-termelő transzgénikus vonalban. (Huang és mtsai, 2000). Transzformált 
dohánynövényekben spenótból kivont, enzimaktivitáshoz köthető foszfoetano-
lamin-N-metiltranszferázt vizsgálták, mely enzim ötszörösére növelte a foszfat-
idil-kolin tartalmat a dohány növényben (McNeil és mtsai, 2001). Arthrobacter 
pascens baktériumból származó gént ültettek be közönséges lúdfűbe, a kolin-oxi-
dáz produkciója növelése céljából, ami a kolinból – a növény stressz-tűrését javító 
– betainná való alakulásért felelős. A kolin oxigenázhoz köthető gén beültetése 
hatására a betain-szint kétszeresére nőtt a kontrollhoz képest (Huang és mtsai., 
2008). Az Arabidopsis-on és Nicotiana-n végzett transzformálással megnövelték 
a védekezésben szerepet játszó betain mennyiségét, ami megnyitja a lehetőségét 
annak, hogy az ipari növényekben is fokozzák ezen vegyületek termelődését a 
stressz tűrés növelése érdekében (Chen és mtsai, 2002).

Célunk mikroszaporított burgonyanövények vizsgálatával annak tanulmá-
nyozása volt, hogy homeosztázisban a levelekben detektálható szénhidrátok és 
bizonyos metil-donor vegyületek mennyiségmérése alkalmas-e a vírus és más 
burgonyát károsító betegséggel szemben eltérő érzékenységű fajták nemesítési és 
termesztési tapasztalatok alapján ismert betegség-ellenállóságának jellemzésére. 

Anyag és módszer

A vizsgált fajtákat és azok különböző kórokozókkal és betegségekkel szembeni 
ellenállóságának mértékét az 1. táblázat mutatja 
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Betegségek/
PVY PLRV Fitoftóra Alternária Gumórothadás, 

(Fuzárium)Fajták
Réka R R R R R

Rachel R R R R MR
Desirée MR S MR S MR

Somogyi kifli S S S S S

1. táblázat. A vizsgált mikroszaporított fajták 
(Rezisztens/immunis =R, Mérsékelten rezisztens =MR, Fogékony =S)

PVY =Potato virus Y, PLRV =Potato leaf roll virus)

A szénhidrátok és a metil-donor vegyületek kvalitatív és kvantitatív meghatáro-
zását túlnyomásos rétegkromatográfiás (Overpressured Layer Chromatography) 
módszerrel és denzitométeres kiértékeléssel végeztük.

Eredmények 

Mikroszaporított növények vizsgálatával kapott eredményeinket bemutató vala-
mennyi ábrán a PLRV/PVY vírusokkal, a fitoftórával, alternáriával és a fuzáriu-
mos gumórothadással szemben növekvő rezisztencia sorrendben szerepelnek a 
fajták. 

A szénhidrátok vizsgálatával végzett fajta-összehasonlítás eredményeként a 
levelekben glükózt, fruktózt és szacharózt tudtuk mennyiségileg is jól értékelhe-
tően detektálni (1. ábra).
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1.ábra. Különböző mértékű vírus-rezisztenciával rendelkező növények leveleiben mér-
hető szénhidrátok mennyisége
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Jelentős különbségek az érzékeny fajtánál (Somogyi kifli) láthatók, mely vala-
mennyi szénhidrátot illetően nagyobb mennyiségekkel jellemezhető. 

A metil-donor vegyületek mennyiségmérésével végzett fajta-összehasonlítás 
szintén a Somogyi kifli fajtánál mutatott - a többihez viszonyított - nagy eltérést: 
ebben, a legérzékenyebb fajtában található a legkisebb betain koncentráció (2. 
ábra).
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2. ábra. Különböző vírus-rezisztenciájú burgonyafajták leveleiben mérhető 
metil-donor vegyületek mennyisége
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3. ábra. Egy fogékony tájfajta (K) és vírusrezisztenciára nemesített vonalának (R1, R2) 
összehasonlítása 

Egy fogékony tájfajta (K) és vírusrezisztenciára nemesített vonalának (R1, R2) 
összehasonlítása alapján a fajta-összehasonlítás eredményeivel megegyező ten-
denciájú különbségeket mértük: a fogékony fajta leveleiben valamennyi detektált 
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szénhidrát mennyisége szintén nagyobb, és a kolin koncentrációja kisebb, mint a 
rezisztens vonalakban (3. ábra).

Következtetések

Az ellenálló fajták mikroszaporított növényeiben a glükóz, fruktóz és az összes 
szénhidrát tartalom alacsonyabb mint, az érzékenyekben. Ezt tovább erősíti, 
hogy a betegségekre fogékony tájfajta leveleiben megközelítőleg kétszeres volt 
a glükóz, fruktóz és raffinóz mennyisége vírusrezisztenciára nemesített vonala-
ihoz viszonyítva. Lehrer és mtsai. (2010) hasonló összefüggést tapasztaltak ScYLV 
(Sugarcane yellow leaf virus) fogékony és rezisztens cukornádfajták vizsgálatával. 

Fajta-összehasonlításunkban a karnitin és a trigonellin szintje megközelítőleg azo-
nos volt, de az általános érzékenységgel bíró Somogyi kifli fajta növényei felével ke-
vesebb betaint tartalmaznak, mint az ellenállóbb fajták. Ezt a megfigyelést ugyancsak 
megerősíti az, hogy a fogékony tájfajtában a betain (a kolinból oxidációval keletkező 
vegyület) mennyisége kevesebb, mint a vírusrezisztenciára nemesítettekben.

Összegezve, a vizsgált vegyületek mennyisége összefüggést mutat a burgonyafaj-
ták betegség-ellenállóságával, amit más növényfajokkal, más megközelítésekkel vég-
zett kísérletek publikált eredményei is alátámasztanak (Sárdi és Tyihák, 1998; Nuccio 
és mtsai., 2001; Gonçalves és mtsai., 2005;. Huang és mtsai., 2008; Lehrer és mtsai., 
2010).

Irodalom
Aliferis K.A., Jabaji S. (2012): Deciphering plant pathogen interactions applying 
metabolomics: principles and applications, Canadian J. of Plant Pathology 34 (1) pp. 45-
53
Chen T.H.H., Nuccio M. (2002): Enhancement of tolerance of abiotic stress by metabolic 
engineering of betaines and other compatible solutes,  Plant Biology. 5(3) pp. 250–257
Gonçalves M.C., Vega J., Oliveira J.G., Gomes M.M.A. (2005):  Sugarcane yellow leaf virus 
infection leads to alterations in photosynthetic effi  ciency and carbohydrate accumulation 
in sugarcane leaves, Fitopatol. Bras. 30 pp. 10-16
Gopal  D. V. R. S., Sreenivasulu P., Nayudu M.V. (1990) : Eff ect of Bavistin on lipid 
metabolism in groundnut  (Arachis hypogaea L.) leaves infected with peanut green 
mosaic virus (PGMV), Physiological and Molecular Plant Pathology  37 (1) pp. 1–8
Hevesi  M., Farkas Á., Kása K., Orosz-Kovács Zs. (2004): Carbohydrate utilization of 
Erwinia amylovora in vitro., Int. J. of Hort. Sci. 10(2) pp. 31-34
 Huang J., Hirji R., Adam L., Rozwadowski K.L., Hammerlind J.K., Keller W.A., Selvaraj 
G. (2000): Genetic  Engineering of Glycinebetaine Production toward Enhancing Stress 
Tolerance in Plants: Metabolic Limitations, Plant Physiology 122, pp. 747–756
Lehrer  A., Yan SL., Fontaniella B., ElSayed A., Komor E. (2010): Carbohydrate 
composition of sugarcane cultivars that are resistant or susceptible to Sugarcane yellow 
leaf virus, J. of General Plant Pathol, 76 (1) pp. 62-68



40

McNeil S.D., Nuccio M.L., Ziemak M.J., Hanson A.D. (2001): Enhanced synthesis of choline 
and glycine betaine in transgenic  tobacco plants that overexpress phosphoethanolamine 
N-methyltransferase, PNAS, 98 (17) pp. 10001-10005 
Nuccio M.L., Russell L.B., Nolte K.D., Rathinasabapathi B., Gage D.A., Andrew D., 
Hanson D.A. (2001): Th e endogenous choline supply limits glycine betaine synthesis 
in transgenic tobacco expressing choline monooxygenase, Th e Plant Journal 16 (4) pp. 
487–496
Sárdi É., Tyihák E. (1998): Change of biotransformation steps of formaldehyde cycle in 
water-melon plants aft er infection with Fusarium oxysporum, Acta Biologica 49 (2-4) 
353-362
Sárdi É., Velich I., Hevesi M., Klement Z. (1999): Ontogenesis- and biotic stress dependent 
variability of carbonhydrate content in snap bean (Phaseolus vulgaris L.), Z. Naturforsch. 
54c, pp. 782-787



41

KÜLÖNBÖZŐ STRESSZTŰRŐ-KÉPESSÉGŰ 
SZŐLŐFAJTÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA METIL-DONOR 
VEGYÜLETEK MENNYISÉG-MÉRÉSE ALAPJÁN

Bilek Adrienn, Sárdi Éva

Budapesti Corvinus Egyetem, Genetika és Növénynemesítés Tanszék

Kivonat

Különböző növényfajok vizsgálatával igazolták, hogy bizonyos metil-donor 
vegyületek mennyiségmérésével, adott fajon belül a különböző fajták eltérő 
védekezési-potenciálja jellemezhető. Kutatásunk célja annak tanulmányozá-
sa volt, hogy a bogyórothadással szemben különböző érzékenységű szőlőfaj-
ták leveleiben mérhető kvaterner ammónium vegyületek mennyisége össze-
függésbe hozható-e az egyes fajták termesztési tapasztalatok alapján ismert 
stressz-ellenállóságával.

A mintavétel szabályainak figyelembevételével, termőhelyről gyűjtött le-
vélminták vizsgálatával nyert információink arra utalnak, hogy a detektált 
vegyületek (kolin, karnitin és trigonellin) közül a kolin mennyisége alkalmas 
lehet a különböző stressz-tűrőképességű szőlőfajták egymáshoz viszonyított 
jellemzésére.

Bevezetés 

Az endogén transz-metilezési folyamatok pontos biológiai hatásai még ugyan 
nem teljesen felderítettek, de az utóbbi években sokasodik azon publikációk 
száma, melyek jelentőségüket, és az ezekben a folyamatokban részt vevő kulcs-
fontosságú metabolitok, anyagcseretermékek és makromolekuláris összetevők 
szerepét bizonyítják. 

A metilezési körfolyamatban szerepet játszó kvaterner ammónium vegyü-
letek közül elsősorban a betain és a kolin növények stressz-toleranciájában be-
töltött szerepét igazolták. (Blunden et. al., 1985; Chen et al., 2002). A kolin, 
valamint a betain tartalom és a Botrytis cinerea-val, ill. a Fusarium germani-
um-al szembeni ellenálló-képességet búzákban vizsgálták. Az exogén kezelés 
csökkentette a Botrytis fertőzőképességét szántóföldi körülmények között és 
in vitro is (Strange et al.,1974). Manninger és mtsai. (1992) glicin betain és 
N-trimetil-lizin alkalmazásával végezték búza növények biotropikus gombák 
elleni rezisztenciájának fokozását. Kimutatták, hogy az alkalmazott vegyületek 
képesek idő- és dózisfüggő betegség-ellenállást indukálni. Obligát biotropikus 
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gombák ellen a trigonellin is alkalmasnak bizonyult rezisztenciaindukálásra 
(Kraska és Schönbeck, 1992). A kvaterner ammónium vegyületek mennyisé-
ge és a betegség-ellenállóság közötti összefüggést görögdinnye-Fusarium gaz-
da-patogén kapcsolatban is bizonyították (Sárdi és Tyihák, 1998).

Az Arabidopsis-on és Nicotiana-n végzett transzformálási beavatkozások si-
keresen megnövelték a védekezésben szerepet játszó komponensek (kolin, be-
tain) mennyiségét. Ezek az eredmények további kísérleteket tesznek indokolttá, 
hogy a későbbiekben az ipari növényekben (pl. rizs, burgonya, cukorrépa ) is 
növeljék ezen vegyületek termelődését. (Chen és mtsai, 2002). A betain felhal-
mozódás és a sótűrés kapcsolatát transzgénikus paradicsomnövények levele-
iben vizsgálták Sulipice és mtsai. (2003). A transzformálás a betain szintézis 
fokozására irányult. Eredményeik alapján a „normál” paradicsomhoz képest a 
transzgénikus növényekben fokozott tűrőképesség alakult ki. Azt, hogy a betain 
segíti a növények gyors alkalmazkodását különböző extrém stressz helyzetek-
hez, eredményesen vizsgálták különböző géntranszformált növényeknél Ashraf 
és Foolad (2006) is.

A transzmetilezési folyamatokban szerepet játszó vegyületek mennyiségé-
nek korfüggő változásait bab növényeken vizsgálták Sárdi és Stefanovits (2006). 
A mobilizálható metil csoportok („kötött” HCHO) mennyisége a legfiatalabb 
és a legidősebb levelekben volt a legmagasabb. Az öregedés során a peroxidáz 
aktivitás növekedett és a metil-donor vegyületek mennyisége csökkent.

Célkitűzéseink annak vizsgálatára irányultak, hogy a stressz-hatásokkal 
szembeni védekezésben bizonyítottan szerepet játszó metil-donor vegyületek 
homeosztázisban mérhető mennyisége összefüggést mutat-e adott faj, külön-
böző fajtáinak termesztési tapasztalatok alapján ismert betegség-ellenállóságá-
val. Mivel ezeknek a vegyületeknek a mennyisége bizonyítottan függ a növényi 
rész korától, fejlettségétől, célunk volt a fajta-összehasonlításra legoptimálisabb 
állapot vizsgálata is.

Anyag és módszer

A begyűjtött fajtákból (1. táblázat) az első hat rothadásra fogékony, a második 
hat, pedig rothadásra kevésbé, vagy nem érzékeny. Az eddig más, hasonló kí-
sérletekben szereplő, szabályozott feltételek között nevelt növényekhez képest, 
levélmintáink szabadföldi környezetből származnak. A vizsgált leveleket fejlő-
dési fázis alapján három csoportra bontottuk: vitorla, fiatal levél és idős levél.
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Fajták Bogyórothadás Fagy Szárazság
Zweigelt érzékeny közepes közepesen tűri

Királyleányka hajlamos viszonylag tűri kissé érzékeny
Rizling-szilváni hajlamos mérsékelten tűri

Chardonnay érzékeny jól tűri viszonylag tűri
Leányka érzékeny közepesen tűri szárazságtűrő

Mátrai muskotály hajlamos nagyon érzékeny
Zenit kevésbé hajlamos közepesen tűri viszonylag tűri
Zengő kicsit érzékeny közepesen tűri szárazságtűrő

Tramini kevésbé hajlamos viszonylag tűri viszonylag tűri
Merlot kevésbé hajlamos fagyérzékeny közepesen tűri

Cserszegi fűszeres nem rothad fagytűrő érzékeny
Kékfrankos nem rothad viszonylag tűri viszonylag tűri

1. táblázat. A vizsgált fajták bogyórothadással és abiotikus stressz-hatásokkal 
szembeni érzékenysége (Bényei és Lőrincz, 2005)

OPLC-s elválasztással (Overpressured Layer Chromatographic separation) és den-
zitométeres kiértékeléssel a betain, kolin, N-trimetil-L-lizin, trigonellin, L-karnitin, 
mellett, a HCHO dimedon adduktját is vizsháltuk (Gersbeck és mtsai., 1989).

Eredmények 

A fajta-összehasonlítást eltérő korú levelek tanulmányozásával végeztük, ami le-
hetőséget adott arra, hogy vizsgálhassuk az endogén vegyületek korfüggő meny-
nyiségi változásait is (1. ábra). 
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1. ábra. A levelek korától való függőség
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2. ábra. A vitorlákban detektált metil-donor vegyületek

A szőlőlevelekben a vizsgált N-metilezett vegyületek közül kolint, karnitint 
és trigonellint tudtunk mennyiségileg is értékelhetően detektálni. A vitorlákban 
(legfiatalabb vizsgált nővényi részek) jelentősen nagyobb volt a kolin mennyisé-
ge, mint az öreg levelekben. A vizsgált 12 fajtából 8 fajta esetében látható, hogy a 
levél öregedésével a kolin mennyisége csökken. A rothadásra hajlamos és az arra 
nem érzékeny fajták a kolin mennyisége alapján jól elkülöníthetők. A legnagyobb 
mennyiségkülönbségeket a vitorlákkal végzett összehasonlítás mutatta (2. ábra). 
Az érzékeny fajták vitorláinak kolin tartalma kisebb, mint az ellenállóké.

Következtetések 

Eredményeink 12 szőlőfajta különböző korú, illetve fejlettségű leveleinek analízi-
se alapján bizonyítják, hogy a vizsgált endogén vegyületek koncentrációja jelen-
tősen függ a növényi részek korától (Sárdi és Stefanovits-Bányai, 2006). A szabad-
földi, termőterületről gyűjtött levélmintákban detektált kvaterner ammónium 
vegyületek mennyiségi különbségei arra utalnak, hogy ezeknek a vegyületeknek 
a koncentrációja alkalmas lehet a különböző stressz-tűrőképességű szőlőfajták 
egymáshoz viszonyított jellemzésére (Sulipice és mtsai, 2003). A tanulmányozott 
kvaterner ammónium vegyületek közül a kolin mennyisége hozható leginkább 
összefüggésbe a rothadásra való érzékenységgel: a vizsgált 6, rothadásra nem, 
vagy kevéssé hajlamos fajta leveleiben, nagyobb koncentrációban detektálható, 
mint a 6 fogékonyban.

A megfigyelt, összefüggések megerősítéséhez, illetve finomításához további, 
szabályozott körülmények között nevelt növények vizsgálata szükséges, ahol a 
mintavételi szabályok pontosabban érvényesíthetők.
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RÉZ ÉS CINK MIKROELEMEK  SZEREPE A 
NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN, KIEMELTEN A ROSSZ 
VÍZMEGTARTÓ KÉPESSÉGŰ TALAJOKON

Dr. Szakál Tamás1,  Dr. Szakál Pál1 
1Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Mosonmagyaróvár, Vár 2. 

Összefoglalás

A talajok humusz szervesanyag-tartalma a szerves trágyák visszaszorulásával 
csökken, melynek kedvezőtlen hatása a növények vízháztartásban így a meny-
nyiségű és minőségi növény termesztésben is érezteti kedvezőtlen hatását. E 
kedvezőtlen hatások az utóbbi évek aszályos időjárási körülményeik hatására 
csak fokozódnak. A réznek, mint esszenciális mikroelemet vizsgáltuk meg ha-
tását tavaszi árpánál. A kísérletek Győrszentivánon homoktalajon állítottuk be 
kisparcellás körülmények között. A kezeléseket bokrosodáskori és virágzáskori 
fenológiai fázisban végeztük réz-tetramin-hidroxid komplexszel. Az alkalmazott 
réz dózisok: 0,1; 0,3; 0,5; 1,0 ; 2,0 kg/ha volt. A bokrosodáskori kezelések hatására 
csökkent legjelentősebben a szárazanyag tartalom, azaz a növény tovább maradt 
zöldebb állapotban. A nyersfehérje-tartalom jelentősebb növekedését szintén a 
bokrosodáskori fenológiai fázisban adagolt magasabb réz dózist kaptuk.

Irodalmi áttekintés

Az elmúlt évtizedekben a magyar mezőgazdaság jelentős változásokon ment át. 
Az állattenyésztés fokozott leépítésével, a talajok szervesanyag-táplálása visz-
szaszorult, melynek következtében folyamatosan csökken a humusztartalom. 
A humusztartalom csökkenése rontja a talajok tápanyag szolgáltató, tápanyag-
megkötő, raktározó képességét. További következmény, hogy a talajok szerkezeti 
romlása is kedvezőtlen lesz, ezáltal a talajok vízmegkötő, vízszolgáltató képessé-
ge is jelentősen csökken. A vízháztartásban bekövetkező kedvezőtlen hatások a 
növénytermesztésben a hozamok és a minőségek romlását eredményezik. Ezen 
kedvezőtlen hatások az utóbbi évek aszályos és szélsőséges időjárási viszonyok 
miatt fokozottan előtérbe kerültek. A kedvezőtlen hatások megszüntetésére fo-
kozni kell a szervesanyag-visszapótlást, ill. keresni kell azon lehetőségeket, me-
lyekkel a növények vízháztartását befolyásolhatjuk (Dömsödi, 1989). Kiemelt 
figyelmet fordítottunk két nagy fontosságú esszenciális mikroelemre, a rézre és 
cinkre, mivel hazánk talajai ezen mikroelemekből jelentős hiányokat mutatnak. 
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A talajok szervesanyag-tartalmának 80-90 %-a nagy molekulatömegű vegyület. 
Ezek döntő hányadát a humin- és fulvosavak adják, melyek komplex formában 
kötik meg a mikroelemeket. A fulvósavak fémkomplexei felvehetőbb a növény 
számára (Kádár 2007).

A réz szerepe
A réznek a szerepe már az ókortól ismert, a növényekben betöltött esszenciális 
jellegét 1931-ben Sommer bizonyította (Kádár 2007). 

A növények réz-tartalma 2-20 mg/kg között változik. A rézfelvételt jelentősen 
meghatározza rézvegyület formája, a talaj pH-ja (Búzás 1983). A növényi élet-
ben a réz fontos alkotórésze, aktivátora több olyan enzimnek, melyek a növények 
számára nélkülözhetetlenek. Ilyen pl. a polifenol-oxidáz, az aszkorbinsav-oxidáz, 
a tirozináz, lizin-oxidáz, citokrom-oxidáz.   Réz-hiány esetében ezek enzimek 
inaktiválódnak. A réz jelenléte serkenti a fotoszintézist, és elősegíti az antocián 
képződését. A réz stabilizációs hatást fejt ki a klorofillra, megvédi azt a szétesés-
től. Erre utal az a jelenség is, hogy a réz a levelek kloroplasztjában lokalizálódik. 
A mozgékonysága a növényekben kismértékű a gátolt transzportfolyamatok mi-
att. A búzánál még a rézzel jól ellátott talajoknál gyakran mutatkozik a réznek 
a hiánya a termésben (Győri, 1998, 2006,  Szakál, 2005).  Russ  megállapítása 
szerint a növények részek közül a gyökerek tartalmazzák a legtöbb rezet. A réz 
pozitív hatással van a növények szénhidrát-, fehérje-, és zsír anyagcseréjére is. 
(Possingham, 1956, Füleky 1999, .Kádár-Shalaby, 1985). 

A réznek  egyik kiemelten fontos hatása, hogy a polifenol anyagcserében való 
részvételével kihat a sejt lignifikációra. Vagyis a réz-tartalom növelése növeli a 
növényi rostanyagok mennyiségét, javítja a növény szerkezeti elemeinek stabili-
tását, ezek hatására javulnak a vízháztartási képességek. A réznek a szárazsságtű-
rő képesség növekedésében betöltött kedvező hatása nemcsak a terméshozamra, 
hanem a minőség javulását is eredményezi. 

Rézpótlási lehetőségek
A rézhiányos területek, növények réz igényének kielégítését, pótlását a talajon 
vagy a lombozaton keresztül végezhetjük. Az anyagtakarékossági és a költségha-
tékonyság figyelembe vételével a lombozaton keresztüli pótlás javasolt. A levélze-
ten keresztül történő növénytáplálás, tápanyagfelvétel mechanizmusára többféle 
elképzelés létezik. A növényekbe az ásványi sók passzív vagy aktív felvétellel jut-
hatnak be. Passzív felvételnél az ionok diffúzióval, az elektrokémiai potenciálnak 
megfelelően mozognak. A transzportfehérjék segítik az ionok nagyobb poláros 
molekulák szállítását. Az aktív transzport esetében az anyagcsere-folyamatokban 
felszabaduló energia biztosítja az anyag szállítást az elektrokémiai potenciállal 
szemben (Pecznik 1976, Szirtes 1984, Barkóczi 2011). A tápanyagfelvétel során 
az ionok, vagy a kisméretű molekulák (gyakran komplex vegyületek) a kutikula 
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mikropólusain keresztül hatolnak be. Lesny és munkatársai (2005) izotópos vizs-
gálatokkal bizonyították, hogy a levélzeten, valamint a gyökérzeten történő tá-
panyagfelvétel sebessége és eloszlása nagymértékben függ a vegyület formájától. 
A levélzeten történő tápanyagpótlásnak csak kisegítő jellege van. A növény igé-
nyei szerint veszi fel a tápanyagot, mely a növekedéshez szükséges.

Anyag és módszer

Réz-tetramin-hidroxid komplexszel állítottunk be lombkezelési kísérleteket 
Győrszentivánon homoktalajon 2012-ben, GK-Habzó fajtájú tavaszi árpával. A 
kísérleteket négy ismétlésben véletlen blokk elrendeződésben 10 m2-es parcellá-
kon végeztük. Parcellánként 0,6 liternyi permetlevelet használtunk fel. Az alkal-
mazott rézdózisok: 0,1; 0,3; 0,5; 1,0; 2,0 kg/ha. A talajvizsgálati eredményeket az 
1. táblázatban mutatjuk be.

pH
KA

CaCO3
%

Humusz
%

AL-oldható
Mg

EDTA-oldható

H2O KCl
P2O5 K2O Na Zn Cu Mn Fe

mg*kg-1
7,1 7,34 6,0 0,7 1,6 125 112 39 43,1 1,1 0,95 33,2 24,7

l. táblázat. A talaj összetétele (Győrszentiván, 2012.)

A lombkezelési kísérleteket a bokrosodáskori és a virágzáskori fenológiai fá-
zisban végeztük. A bokrosodáskori kezeléseket  reggeli órákban 2012. április 26-
án, a virágzáskori kezelés 2012. június 6-én délután végeztük. A kalászolás után 7 
naponként vett mintáknál vizsgáltuk a szárazanyag-tartalmat, valamint betakarí-
tás után a hozamot, illetve a beltartalmat. 

Eredmények és következtetések

a. A szárazanyag-tartalom változása a rézkezelések hatására
A tavaszi árpa réz-komplexszel történő kezelését két fenológiai fázisban, bok-

rosodáskor és virágzáskor végeztük. A tavaszi, csapadék dús időjárást nagy meleg 
és csapadék hiány követte. Az aszályos időjárási körülmények hatására a növény 
gyorsan szárba szökkent. Az első  kalászmintákat (10  kalász/parcella) a virágzás-
kori kezelés napján szedtük, majd hétnaponta megismételtük.
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Cu-
dózis 
kg/ha

Mintavétel (nap) /szárazanyag tartalom (m%)
              0 nap                            7 nap                            14 nap                             21 nap
bokro-
sodás

virág-
zás 

bokro-
sodás

virág-
zás

bokro-
sodás

virág-
zás

bokro-
sodás 

virág-
zás 

0 53,4 53,4 48,3 48,3 63,7 63,7 83,5 83,5
0,1 53,8 53,4 48,3 48,4 64,1 62,8 83,6 82,8
0,3 53,5 53,4 48,4 48,1 63,2 62,6 83,2 82,1
0,5 50,4 53,4 47,8 47,6 60, 61,5 81,5 81,9
1,0 48,1 53,4 48,1 47,7 58,4 62,0 80,8 81,5
2,0 47,8 53,4 48,4 47,9 59,1 62,2 80,4 81,9

2. táblázat. Réz kezelés hatása a szárazanyagra 
(bokrosodáskori és virágzáskori kezelésben)

A rézkezelések hatására a kalász szárazanyag-tartalma csökkent. A bokroso-
dáskori kezelés hatására észleltünk jelentősebb szárazanyag-csökkenést, azaz a 
növény tovább maradt zöld állapotban. A növekvő dózisok hatására a csökkenés 
csak a magasabb (Cu= 0,5 kg/ha) rézdózisnál volt jelentősebb.  A 0. napon, vagyis 
a virágzáskori kezelés napján vett minták esetében a bokrosodáskori kezelésben a 
növekvő dózisok hatására a szárazanyag-tartalom szignifikáns csökkenését kap-
tuk (SzD5%=3,24). Mivel a virágzáskori kezelésben ezen a napon került a réz ki-
juttatásra, így annak hatására még nem érvényesült, vagyis a kontroléval azonos 
értékű. Amennyiben a növény tovább marad zöld állapotban, a terméshozam és 
a minőség javulását biztosítja. A 21. napon vett minták esetében a kontroll és a 
magasabb dózisú rézkezelés közötti különbség kisebb mértékűvé vált. A fejlődés 
során produktum, valamint a termés kialakulása a növény által felvett rézmeny-
nyiség relatív csökkenését okozta, tehát a réz hatására így fokozatosan csökkent. 
Így érthető, hogy csak a magasabb rézdózisnál mutatkozott annak hatása a szára-
zanyag csökkenésére.

A virágzásköri kezelések hatására a szárazanyag-tartalom kisebb mértékű, 
mint a bokrosodáskori kezelésben. Ez a csökkenés statisztikailag nem bizonyít-
ható. A virágzáskori rézkezelés hatására jobb lesz a szem kötése, mely a réznek 
további relatív csökkenését eredményezi a termésben.

b. Nyersfehérje-tartalom változása a réz-kezelések hatására
A tavaszi árpának fontos értékmérője a nyersfehérje-tartalom. A sörárpa fel-

használása alacsony fehérjetartalmat igényel, míg a takarmánykénti felhasználás-
nak kedvezőbb a magasabb fehérjetartalom. A bokrosodáskori és a virágzáskori 
réz kezelések hatására bekövetkezett nyersfehérje-tartalom változását mutatja az 
1. ábra.
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1. ábra. réz-kezelés hatása a tavaszi árpa nyersfehérje tartalmára

A réz kezelések hatására a bokrosodáskori kezelésben kaptunk jelentősebb 
nyersfehérje-tartalom növekedést. A bokrosodáskori kijuttatott réznek hosszabb 
idő állt rendelkezésre, hogy a nitrogén anyagcserébe, fehérjeszintézisre kedvező 
hatását kifejtse. A virágzáskori kezelésben adagolt réznek az erőteljes szemkötés 
(nagyobb hozam) révén a fehérje-tartalom változása alig volt észlelhető. 
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ÚJ MÓDSZEREK (CT, MRI) ALKALMAZÁSA FÁK 
VÍZTARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA 

Béres Csilla

NYME TTK Földrajz és Környezettudományi Intézet, Kémia és Környezettan Tanszék

Bevezetés

Hazánk területén is jelentkeztek az elmúlt években a nemzetközi előrejelzések 
által jósolt időjárási változások. Az elmúlt 10 évet tekintve szélsőségesen száraz, 
valamint az elmúlt évben rendkívül csapadékos időszakok fordultak elő a fák ta-
vaszi-nyári növekedési időszakában, amelyek alapvetően befolyásolják a fák min-
denkori egészségi állapotát és éves növekedését. Különösen érzékenyen érinti a 
határ-termőhelyen lévő területeken lévő erdőket és azok fafajait. Eddigi vizsgála-
taink azt bizonyították, hogy a fafajok között nagy eltérések vannak a vízmegtartó 
képességük és vízraktározási képességük között. Azok a fafajok, melyek törzsük-
ben nagyobb mennyiségű vizet képesek raktározni, az aszályos időszakokat köny-
nyebben vészelik át, mert az így raktározott vizet a törzs kerületén lévő szállító 
területekre juttatják, és ezzel a lombkoronába történő vízáramlást folyamatossá, 
bár lassabbá teszik. Azok a fafajok, melyek törzsi tartalékai kisebbek, vagy nin-
csenek, a száraz, aszályos időszakban nagyon ingadozó vízszállítást mutatnak, 
egyedi, kis területen jelentkező vízáramlásai csak a lombkorona egy-egy részletét 
érik el, a törzsben lévő vízszállítási felület több helyen levegővel telítődik a vízá-
ram megszakadása miatt. (Béres et al. 1993). 

Eddigi vízforgalmi vizsgálataink körébe zárvatermő fafajok tartoztak, melyek víz-
szállító rendszere eltér a nyitvatermőkétől. Jelen munkánkban két nyitvatermő fafaj, 
lucfenyő (Picea abies) és vörösfenyő (Larix decidua) vizsgálatának megkezdéséről 
számolunk be. Vizsgálataink célja egyrészt, hogy összehasonlítsuk ezen fafajok víz-
szállítását az eddig mért fafajokkal, hogy a faji sajátságokat megállapíthassuk, más-
részt fontos tudnunk mennyire képesek alkalmazkodni, és hogyan  a vízhiányhoz, 
ami egészségi állapotuk megtartásához vezet, és képesek lesznek fennmaradni, a nyu-
gat-magyarországi erdőterületeken, ahol előfordulnak, mint erdőalkotó fafajok.

Anyag és módszer

Fás szárú növények nedváramlásának roncsolás mentes, terepi vizsgálatára direkt 
és indirekt módszereket alkalmaznak. A direkt módszerek közé az izotóp nyom-
jelzéses módszerek tartoznak. Ennek terepi kivitelezése drága, másrészt számos 
biztonsági előírásnak is be kell tartani. Az indirekt módszerek állandó hőárammal 
történő fűtéssel (heat balance), vagy hőimpulzussal (heat impulse) dolgoznak. A 
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vízszállítást Granier- féle hőáramláson alapuló (Granier, 1987), saját gyártmányú 
készüléken mértük. A hőáramlásos eljárás (Cermak 1972) elektromos árammal 
való fűtésen alapszik, melyet szabályozható fűtésteljesítményű szondán keresztül 
(4mm átmérőjű) juttatunk be a fák vízszállító területére. A mérőszonda 100 mm-
el a fűtött szonda alatt helyezkedik el, mindkét szonda a fatörzs hőmérsékletét 
méri. Ha nincs vízáramlás a törzsben, akkor maximális a hőmérsékletkülönbség 
a két szonda között. Minél gyorsabb a vízáramlás, annál kisebb a két szonda kö-
zötti hőmérsékletkülönbség. 

A fák nedvmegtartó képességének és a nedváramlási keresztmetszetnek a 
meghatározására komputer tomográfiát (CT) alkalmaznak. A víz fatörzsön belüli 
pontosabb lokalizációját és pontos mennyiségi meghatározását a nagyfelbontású 
orvosi komputer tomográfok teszik lehetővé.  Ez nem terepi módszer, de a min-
ták kellő előkészítése és a fák kivágása utáni gyors mérések nem változtatják meg 
számottevően a fatörzs vízeloszlását és tartalmát. A vízszállítási kérdések jobb 
megértéséhez, különösen sejtszinten, régóta alkalmaznak mágneses rezonancián 
alapuló módszereket a biológiában. 

A mérések során mágneses teret hoznak létre, amely hatására a protonok mág-
neses momentuma egyirányúvá változik, majd a mágneses tér megszüntetésével 
mérik az eredeti állapotba való visszatérés idejét. A szerkezeti elemekhez kötött 
vízmolekulák és a szabad vízmolekulák relaxációs ideje jelentős különbséget mu-
tat. Az így elkészített T1 és T2 felvételek nemcsak a víz térbeli lokalizációját adják 
meg, hanem azt is, hogy az egyes helyeken lévő víz szabad, vagy struktúrához 
kötötten helyezkedik el.

A komputer tomográfos mérésekhez a fákat kivágtuk, a törzséből egy 500 mm-
es darabot kivágtunk, azt színtelen lakkal befújtuk, és szigetelő fóliába csavartuk, 
a vízvesztés megakadályozása miatt. Előzetes méréseink igazolták, hogy így nem 
következik be 0,1 %-nál magasabb vízvesztés a mérések kezdetéig (Béres,1998). 
A méréseket Philips Tomoscan AV típusú orvosi komputer tomográffal végeztük. 
A mágneses rezonancia vizsgálatokhoz Philips Gyroscan T5-NT készüléket hasz-
náltunk a CT képek elkészítése után.

A vizsgált fafajok: vörösfenyő (Larix decidua) és lucfenyő (Picea abies).

Eredmények és értékelés

A törzsben mért vízáramlás értékeinél nem az abszolút sebességeket, hanem az 
un. K1 értéket tüntettük fel, amely arányos a tényleges sebességgel.

v = K1* ( dTmax/dT(v)-1) K2

A pontos sebességi érték meghatározásához szükséges annak a hőmérsék-
let különbségnek az értéke, ami akkor alakul ki, amikor egyáltalán nincs áram-
lás. A görbéket megnézve, ez még az éjszakai szakaszban sem alakult ki, ennek 
a meghatározásához, valamint az egyenletben szereplő konstansok értékeihez 
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laboratóriumi mérések szükségesek. Ezeket a méréseket csak a témához kapcso-
lódó pályázat keretében beszerzendő műszer segítségével tudjuk meghatározni.

A vörösfenyő vízáramlási görbéje (1. ábra) napszakos dinamikát mutat. A 
legintenzívebb vízáramlást a kora délutáni órákban kaptuk. Az éjszakai és kora 
délutáni áramlások között, közel hatszoros eltérések mutatkoznak. Ez arra utal, 
hogy a fánál jelentős szerepet játszik a lombkorona transzspirációja a nedváram-
lás intenzitásában. A kísérlet idején napos idő, és jó talajvíz ellátottság volt, ami 
lehetővé tette az aktív fotoszintézist, és transzspirációt. A fa déli és északi oldala 
különbözik. Az északi, kevésbé megvilágított oldalon a napi áramlási különbsé-
gek nagyobbak, mint a déli oldalon.

  
            1.ábra                                                                       2. ábra

 1. ábra. Vörösfenyő (Larix decidua)  törzsében mért vízáramlás. 
Water transport of trunk of Larix decidua

 2. ábra. Lucfenyő törzsében mért vízáramlás. 
                                           Water transport of  trunk of Picea abies

A lucfenyő törzsében mért vízáramlást láthatjuk a 2. ábrán több napon keresztül. 
Az első nap előtt eső esett, ez láthatóan intenzív nedváramlást hozott létre a törzs-
ben, majd a talaj víztartalékainak csökkenésével az áramlás intenzitása napról napra 
csökken. A kezdeti északi oldalon mért nagyobb intenzitás a harmadik napra meg-
fordul, és ekkor a fa déli oldalán lesz gyorsabb a lombkorona felé történő áramlás. 
Az éjszakai órákban is a déli oldalon nagyobb a vízszállítás, végig a kísérlet során. 
Az éjszakai órákban nem tapasztaltunk olyan jellegű csúcsokat, amelyek a tölgyfa 
fajaink éjszakai áramlását jellemezte, de kisebb ingadozások itt is mutatkoznak. 

Ez alátámasztja azt a következtetéseinket, hogy a teljes áramlásmentességi hőmér-
sékletkülönbséget csak laboratóriumi körülmények között tudjuk meghatározni.

A lucfenyő és vörösfenyő törzsében lévő vízszállítási területet CT és MRI mód-
szerrel mértük. A CT és MRI képek elkészítésénél komoly módszertani problé-
mával szembesültünk. A fenyők törzsében nagy mennyiségű gyantaanyag van 
berakódva, amely a képek értékelésénél zavart okozhatnak, különösen az MRI 
képeknél, ahol a felvehető és kötött víz közti különbségeket kívántuk eldönteni.
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CT Lucfenyő

3. ábra. Vörösfenyő és lucfenyő törzsében lévő víztartalék. 
Water content in trunk Larix decidua and Picea abies, measured by CT

A vörösfenyő és lucfenyő törzsében lévő víztartalék háromdimenziós képét 
láthatjuk a 3. ábrán.  A képek úgy készültek, hogy az orvosi komputer tomográf 0 
Hausfield egységnél (ez egy relatív skála) érzékeli a vizet. A képeken a -10 és + 10 
Hausfield egység közötti területeket jelenítettük meg, mely a vízben gazdag mor-
fológiai képleteket jelzi. A két fafaj között a legfontosabb különbség, hogy a vö-
rösfenyőnél több „csatornácska” vezet a fatörzs belsejébe, ahol az eddigi méréseik 
alapján a fa víztartalékai helyezkednek el. A fenyőfajoknál ez a víztartalék sokkal 
kisebb, mint az eddig vizsgált lombos fáknál. Amennyiben a többi felvételeken is 
ez lesz látható, az azt jelenti, hogy a vörösfenyő jobban képes alkalmazkodni az 
időszakos szárazságokhoz.

4. ábra. Lucfenyő és vörösfenyő MRI képei. 
Water int he trunk of Picea abies and Larix decidua, measured by MRI

A 4. ábrán az MRI képek a szabad és kötött víz elhelyezkedését mutatja a fenyők 
törzsében. A képeken látható, hogy összevetve a CT képekkel, a szállító felületen 
jelzett víznek, csak kis hányada olyan, amelyet a fa közvetlenül a lombkoronába 
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tud továbbítani, a többi víz struktúrához kötött, azaz ezt azt jelenti, hogy a lomb-
koronába való továbbítása akadályokba ütközik.

Összefoglalás

Nyitvatermő fák vízszállítása eltér a lombos fákétól. Elsősorban az előzetes mé-
rések alapján egyenletesebb a vízszállítás a lombkoronaszintbe, másrészt a törzs 
központi víztartalékai sokkal kisebbek. A törzsben való szállítás eddig ismeretlen 
morfológiai képletekhez kötöttek. A kérdés további vizsgálatához több mérés és 
felvétel szükséges.

Abstract

Many abiotic and biotic primary and secondary factors which could be reponsible 
for the declin forest decay and dieback of tree species in Hungary will be discussed in 
the following lecture. Until the mideighties air pollution and acid precipitation were 
suspected to be most important primery abiotic factors. Recently climatic changes 
induced by the global athmospheric warming-up are considered as the most impor-
tant ones. It is not fully understood, why different species and their healthy and un-
healthy individuals respond so differently to the same environmental changes in the 
same forest. Main symptoms seems to be the disturbance in water transport of trees. 
There are a lot of different methods to estimate quantitatively the sap flow in trees. 
Most of theese are indirect, producing relative data.  To interpret these data it was 
looking for direct methods to determine the water containing compartments within 
the trunk and to estimate their area. As a first approximation it was applied a portable 
computer tomograph by the Radiological Centrum of Philipps University Marburg. 
Because of the limited resolution of portable CT device it seemed to be advisable to 
appy the high resolution CT and magnetic resonance imaging tecniques.
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Abstract

Stability of biogas production is highly dependent on the microbial commu-
nity composition of the bioreactors. This composition is basically determined 
by the nature of biomass substrate and the physico-chemical parameters of the 
fermentation. Operational temperature is a major factor in the determination 
of the anaerobic degradation process; higher temperature has advantageous ef-
fects on the operation by shortening the hydraulic retention time, eliminating 
pathogens from the system and in certain cases decreasing the reactor cooling 
costs. Sequencing-based metagenomic approach was used to monitor the mi-
crobial community. We demonstrated that mesophilic to thermophilic transition 
promoted characteristic evolution of the microbial community in the bioreactor. 
Our findings point to the flexibility and versatility of the microbial consortia re-
siding in biogas bioreactors and to the importance of appropriate operation (with 
a special emphasis on the variation of temperature changes) in order to achieve 
optimal performance of the anaerobic fermentation system.

Keywords: metagenomics, next generation sequencing (NGS), biogas, biomass, 
thermophilic, anaerobic fermentation, microbial community
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Background

Construction of 16S-rDNA clone libraries and subsequent sequencing of 
16S-rDNA amplicons are frequently used techniques to determine the composi-
tion of microbial communities. Improvement of DNA sequencing technologies 
metagenomics became a versatile approach [1]. Metagenomics is a genomic anal-
ysis of all of the microbiomes from complex environmental samples [2].

Biogas generation is based on the biodegradation of complex polymers into a 
mixture of CH4 and CO2 by complex microbial communities under anaerobic con-
ditions. The initial processes involve the hydrolytic activities of bacterial partici-
pants decomposing the polymers to oligomers which are further degraded during 
acidogenesis and acetogenesis. The final step is the methanogenesis, the previously 
formed acetate, H2 and CO2 are converted into biogas by aceticlastic or hydrogen-
otrophic methanogenic archaeal consortium [3,4]. The effective continuous bio-
gas production essentially requires a balance between the microorganisms per-
forming the concerted catabolic reactions in the three major fermentation phases. 
Temperature is one of the most important factors in shaping the microbial commu-
nity structure during the anaerobic digestion (beside substrate type, VFA compo-
sition, pH of the fermentation sludge, mixing, and the geometry of the anaerobic 
digester). Elevated operation temperature enhances the efficacy of the enzymatic 
processes, initiates faster growth rate of the methanogens and minimizes the num-
bers of pathogens, viruses, fungi, and parasites, which is an important requirement 
for the utilization of the digested sludge as fertilizer [5,6]. 

Next-generation sequencing-based metagenomic approach was used to mon-
itor the alterations in the microbial communities of the biogas reactors in re-
sponse to temperature adaptation. The use of sequencing-based techniques is 
justified by the fact that the highly complex microbial consortia are mostly com-
posed of uncultivable microorganisms. This method is becoming more reliable 
by the rapid expansion of whole genome, draft genome and metagenome data-
bases. Here we applied the Ion Torrent PGM technique which provides sequence 
data faster and for a significantly lower cost [7].

Our primary aim was to follow the evolution of microbial ecosystems in response 
to temperature adaptation and to correlate these community-level changes with se-
lected important parameters of biogas generation process such as biogas volume.

Methods

Fermentation conditions
The anaerobic digestion experiments were performed in three parallel 15-liter, 
continuously stirred reactors in fed-batch mode using a working volume of 10 
liters. Heating was maintained constant at 37±1.0ºC prior to the adaptation ex-
periment (day 1 represent the first day of temperature increase). Temperature 
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adaptation was achieved by gradually increasing the temperature in the reactors 
at an average ratio of 0.9±0.3ºC day-1 up to 55±1.0ºC, then was maintained con-
stant at this final temperature. The evolved gas volume was measured with ther-
mal mass flow controllers attached to the gas exit ports. The pH was continuous-
ly measured using an AD-132 Professional pH measuring instrument. Mixing 
speed was controlled and maintained at 100 rpm throughout the experiment.

Sampling protocol and storage
Fermentation sludge samples were collected (3 parallel each) at three time points 
(day 1, day 20 and day 80) and were stored at -20°C until they were processed.

Metagenomic DNA isolation
Total environmental DNA was extracted from the samples (3 parallel each) ac-
cording to the described method with minor modifications [8]. Metagenomic 
DNA was quantified using Qubit® 2.0 Fluorometer. Half of total metagenomic 
DNA from the parallel samples were pooled and stored at -20°C for sequencing.

Library preparation and sequencing
Ion Torrent PGM Fragment libraries of 200 nt were generated according to the 
appropriate protocols (Ion Torrent PGM, Life Tech, USA). Sequencing was per-
formed on Ion Torrent Personal Genome Machine™ using Ion 318 chip, sequence 
data were analyzed by MG-RAST [9].

Results

Next-generation sequencing based metagenomic approach was applied to follow 
the development of the microbial community structure in biogas reactors during 
temperature adaptation. Stable mesophilic fermentors were switched to thermo-
philic operation. Three sampling times were selected for metagenomic analysis, 
(1) at day 1, control sampling for stable mesophilic system (37°C) prior to the 
start of temperature raise, (2) at day 20, when temperature reached 55°C, and (3) 
at day 80, when the measured biogas yield were already stabilized at an operation 
temperature of 55°C. As a result of the temperature adaptation striking reorgani-
zation of the microbial communities were observed in the anaerobic fermentors. 
The applied low gradient temperature change resulted in a temporary destabili-
zation of the fermentation system, which was indicated by the transient decrease 
of biogas yield at the second sampling time (day 20).

Noticeable changes were not observed in the Bacteria/ Archaea domain ratio 
during the fermentation period. However, complete restructuring was detected 
within these domains. Under mesophilic conditions the major bacterial compo-
nents of fermentation ecosystem were the Bacteroidetes (45.4% of total bacteria), 
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the Firmicutes (24.7% of total bacteria) and the Proteobacteria (10.4% of total bac-
teria) phyla. The restructuring upon temperature adaptation (by day 80) resulted in 
a thermophile bacterial ecosystem dominated by Firmicutes (66.5% of total bacte-
ria), the most significant rise within this phylum was observed for the Clostridium 
genus. Synergistetes phylum was also observed at an increased ratio under thermo-
philic conditions (16.9% of total bacteria, while only 1.6% of that in the mesophilic 
system). The levels of Bacteroidetes and Proteobacteria phyla sharply decreased to 
the final, stabilized ratios of 3.2% and 3.0% in the thermophilic community. 

Regarding the archaeal community obvious evolution were also detected in 
response to temperature change. The Methanosaeta genus was the most abundant 
under mesophilic operation (63.9% of the total archaeal community) together with 
the moderate presence of Methanosarcina, Methanoculleus, Methanospirillum, 
Methanosphaerula, Methanoregula and Methanothermobacter genera (8.1%, 
3.6%, 3.2%, 2.6%, 2.1% and1.0% of the total archaeal community, respectively). 
Methanosarcina became the most dominant genus under thermophilic conditions 
(28.3% of the total archaeal community) together with the Methanothermobacter 
and Methanoculleus genera (19.3% and 20.1% of the total archaeal commu-
nity, respectively). Interestingly, the Methanosaeta, Methanosphaerula and 
Methanospirillum genera were completely eliminated from the thermophil-
ic fermentation ecosystem. These observations demonstrated that aceticlastic 
methanogens were the major archaeal participants in a mesophilic fermentation 
ecosystem (represented by the 63.9% ratio of Methanosaeta genus), while under 
thermophilic conditions the aceticlastic methanogens were replaced by the hy-
drogenotrophic Methanothermobacter and Methanoculleus genera. 

Discussion

Our early findings confirmed that thermophilic bioconversion is not only ef-
ficient (biogas yield, HRT, cooling costs) but also provides additional benefits 
by the elimination of pathogenic microorganisms, thereby facilitating the fur-
ther agricultural utilization of the residual digested sludge. In this study we have 
only focused on the characteristic alterations of the microbial composition in 
response to temperature adaptation. It is important to perform detailed function-
al analyses for a better understanding of the behavior of the ecosystem. We are 
interested in essential metabolic pathways (hydrogen metabolism, sulphur me-
tabolism, acidogenesis) which playing important roles in the effective, balanced 
and safe biodegradation processes. In a later stage, metatranscriptomic approach 
could provide a more comprehensive functional analysis.
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Abbreviations

HRT – hydraulic retention time
MG-RAST – metagenomics Rapid Annotation using Subsystem Technology
NGS – Next Generation Sequencing
VFA – volatile fatty acid
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MIKROALGA MINT BIOGÁZ ELŐÁLLÍTÁS 
ALAPANYAGA
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9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

Kivonat

Laborfermentációs modell kísérletekben vizsgáltuk a Chlorella mikroalga siló-
kukoricával, használt sütőolajjal és búzakorpával végzett kofermentációját. Az 
50-50 %-os KOI értéken végzett terhelési vizsgálatokban 5-6 g KOI/nap/L terhe-
lés mellett 3000-3500 ml/nap/L gáztermelés biztosítható. A három koszubsztrát 
közül a silókukorica és a sütőolaj alkalmazása bizonyult a jobbnak. 

Bevezetés

A mikroalga felhasználási területei napjainkban nagyon széles körűek. Az ipar-
ban a környezetvédelemtől a kozmetikai iparon át a bioüzemanyag gyártáson 
keresztül számtalan példát lehet felsorolni az algák közvetlen, vagy közvetett fel-
használására (Brennan és Owende, 2010). Az élelmiszeriparban a jövő generációk 
biztonságos élelmiszerellátásnak egyik reális lehetősége lehet az alga alapanyagok 
alkalmazása. Az édes- és sósvízi mikroalga termesztés számtalan előnnyel bír a 
hagyományos szántóföldi növénytermesztéssel szemben; pl. nagyobb az egy te-
rületegységre vetített elérhető biomassza mennyisége, egyéb mezőgazdasági célra 
gazdaságosan nem hasznosítható területeken is előállítható, megfelelő műszaki 
feltételek mellett folyamatos termelés lehetséges (évszak hatás kiküszöbölése), 
stb. (Fenton és Uallacháin, 2012). Az energetikai célból történő termelés gazda-
ságosságát alapvetően befolyásolja az input/output energia aránya, amely alapján 
az energiamérleg már sok tekintetben nem kedvező (Zamalloa és mtsai, 2011). A 
mikroalga biogáz célú hasznosítása az energiamérleg tekintetében a legkedvezőb-
bek közé tartozik. A különböző mezőgazdasági eredetű biomassza források közül 
az alga beltartalmi adatai alapján jól fermentálhatók közé tartozik, ugyanakkor 
a magas fehérje tartalma (50-60%) miatt ammónia gátlás figyelhető meg (Park 
és Li, 2012). Zhong és mtsai (2012) kékalga silókukoricával végzett kofermentá-
ciójában szintén a C:N arány javításával jelentős gázkihozatal növekedést figyelt 
meg. A vizsgálat célja a Chlorella spp. algapor gázkihozatali értékelése, valamint 
különböző koszubsztrátokkal történő fermentáció kivitelezése.
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Anyag és módszer

A laborfermentációt 5% nedvességtartalmú Chlorella spp. porral végeztük. a 
fermentáló üvegben 1 L térfogatú adaptálódott iszap volt, a naponta termelődő 
gázt Tedlar-gázgyűjtő tasakban fogtuk fel. A gáz mennyiségének meghatározá-
sa naponta történt gáztömör fecskendő segítségével. A szubsztrát bevitel fél-fo-
lyamatos rendszerben naponta egyszer történt. Nem publikált előkísérleteink és 
szakirodalmi adatok alapján az alga monofermentációja a kedvezőtlen C:N arány 
miatt csak nagyon alacsony terhelés mellett kivitelezhető, ezért három, összeté-
telében különböző koszubsztrátot (silókukorica, használt sütőolaj, búzakorpa) 
alkalmaztunk. A naponta bevitt terhelés 50-50 % alga és koszubsztrát volt KOI 
érték alapján. A mikroelem pótlás egy korábbi publikációnkban leírtak alapján 
történt (Rétfalvi és mtsai, 2013). A kísérleteket mezofil (38,5 ºC) hőmérsékleten 
hajtottuk végre. 

Az iszapban végbemenő folyamatok monitorozására a heti rendszerességgel 
mért titrált savtartalom mellett az iszap KOI, oldott NH3 és összes P tartalmát is 
meghatároztuk (Rétfalvi és mtsai, 2011).

A metán tartalom meghatározása a felterhelést követően a kísérlet 40 napján történt.

Eredmények

A fermentáció időtartalma 76 nap volt, amely során klasszikus felterhelési sza-
kaszt követően lehetőség nyílt a stabil, valamint a túlterhelés vizsgálatára is. 

Az 1. ábra a különböző koszubsztrátok alkalmazása során elért gázkihozatali 
adatokat mutatja a terhelés függvényében.

1. ábra. A Chlorella algatörzs kofermentációjának vizsgálata 
a terhelés és a gáztermelés függvényében (A+SK: alga és silókukorica, 

A+SO: alga és használt sütőolaj, A+K: alga és korpa)
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Mindhárom kísérletben látható, hogy a felterhelés során (max. 7,8 g KOI/nap/L) 
(39 napig) a naponta bevitt szubsztrát függvényében a gáztermelés fokozatosan nőtt 
és elérte a 2700-3600 ml/nap/L értékeket. Az egyes fermentorok közötti gázhozam 
eltérés a kismértékű KOI különbséggel magyarázható. A stabil terhelés során a napi 
gáztermelés tovább nőtt, ezzel együtt a 43.-44. napokon megfigyelhető jelentős titrált 
savtartalom növekedés (2. ábra) (A+SK: 3396, A+SO: 1634, A+K: 7797 mg ecetsa-
v/L) miatt a terhelést 25%-kal csökkentettük. Ennek hatására a gáztermelés átmeneti 
csökkenést követően tovább emelkedett, ami túlterhelésre utalt. A rendszer stabili-
zálódását jelezte a savtartalmak csökkenése a 48-50. napokon. Ennek tudatában újra 
emelni kezdtük a terhelést, ami során az A+SK és A+SO jelű fermentorok esetén 
több lépésben elértük a 10-11 g KOI értékeket a savtartalmak emelkedése nélkül. 
A gázhozamok ugyanakkor a jelentősen nem emelkedtek. Az A+K fermentorban 
azonban a savtartalom újabb szignifikáns növekedése (max.10940 mg ecetsav/L) 
miatt nem lehetett a terhelést fokozni, sőt tovább csökkenteni kellett.

 

2. ábra. A Chlorella algatörzs kofermentációja során mért titrált savtartalom értékek 
(A+SK: alga és silókukorica, A+SO: alga és használt sütőolaj, A+K: alga és korpa)

A biogáz összetétel 1. táblázatban feltüntetett metán értékei mindhárom fer-
mentorban 60% felett voltak, a korpa hatására mért magasabb értékek egybe-
vágnak korábbi tapasztalatainkkal, és 6%-kal magasabbak Zhong és mtsai (2012) 
silókukorica és kékalga kofermentációjakor elért metán tartalomnál.

CH4 % CO2 %
A+SK 62,7 37,3
A+SO 62,6 37,4
A+K 66,7 33,3

1. táblázat. A Chlorella algatörzs kofermentációja során termelődött 
biogáz összetétele a kísérlet 40. napján (A+SK: alga és silókukorica, 

A+SO: alga és használt sütőolaj, A+K: alga és korpa)
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Konklúzió

KOI alapján, 50-50%-os terhelési viszgálatokkal bizonyítottuk, hogy a Chlorella 
mikroalga por és a silókukorica, használt sütőolaj, búzakorpa kofermentációja 
mezofil tartományban sikeresen kivitelezhető és 5-6 g KOI/nap/L terhelés mel-
lett 3000-3500 ml/nap/L gáztermelés biztosítható. További szubsztát bevitel nem 
okoz szignifikáns gázhozam növelést. A korpával történő kofermentáció esetén 
a terhelés hatására jelentősen megemelkedő savtartalom fokozott elővigyázatos-
ságra int, ugyanakkor nem egyértelműen bizonyított a rendszer érzékenységének 
oka. Ezt okozhatja a felterhelés során elért magas (9000 mg/L feletti) savtarta-
lom, ami elsősorban a metanogénekre fejt ki erős, hosszabb ideig tartó gátlást. 
A modellkísérletek eredményei indokolttá teszik az algatermesztésből származó 
technológiai minták további kofermentációs vizsgálatát.

Köszönetnyilvánítás
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LIGNOCELLULÓZOK ANAEROB FERMENTÁCIÓJA - 
AZ ELŐKEZELÉS HATÁSA

1Makk Ádám Nándor, 1Rétfalvi Tamás, 1Hofmann Tamás, 2Farkas Boglárka
1Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kémiai Intézet
2Gázinnov Kft, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u.4.

Kivonat

A kutatásban különböző fa alapanyagok (lignocellulóz rendszerek) anaerob 
fermentációját vizsgáltuk, ezen belül az alapanyagok előkezelési lehetőségeit. 
Fekete bodza (Sambucus nigra L.) és kocsánytalan tölgy kéreg (Quercus petraea 
L.) alapanyagon végeztük kísérleteinket. A két alapanyagot azért választottuk, 
mert a fekete bodza egy általános paraméterekkel rendelkező faanyag (Atkinson 
et al. 2002) a tölgy kéreg pedig iparilag hulladéknak számít (Molnár 2004). Fizikai, 
kémiai illetve ezek együttes alkalmazásával kezeltük a kétféle alapanyagot. Fizikai 
előkezelések közül a darálás, a hő és a mikrohullámú kezelést alkalmaztuk. 
Kémiai előkezelések közül a híg ecetsavas és extrakciós előkezelést alkalmaztunk. 
Ezek együttes alkalmazására mikrohullámú feltárót használtunk, különböző 
hőmérséklettel és ecetsav koncentrációval. A fermentáció minden esetben 
működő képes volt, ám jelentős eltérések nem fi gyelhetőek meg a különböző 
előkezelések hatására. Megállapítható, hogy lignocellulóz alapanyagok alkalmasak 
biogáz termelésre. A kezeletlen alapanyagok esetében a kocsánytalan tölgy kéreg 
közel 30%-kal több gázt termelt szárazanyag grammonként, mint a fekete bodza.

Kulcsszavak: lignocellulóz, fermentáció, előkezelés, biogáz

Bevezetés

Napjainkban a megújuló energiaforrások kutatása fontos és aktuális téma, ezért 
érdemes foglalkozni az alapanyagok alternatív felhasználási lehetőségeivel, 
mely lehetőségek egyik jelentős képviselője a biogáz (Bai 2007). A lignocellulóz 
rendszerek anaerob fermentációja során keletkező biogáz (főként metán) egy újfajta 
felhasználási módját kínálja az egyébként is megújuló energiaforrásként kezelt 
fának. Előnyére szól, ennek a felhasználási módnak, hogy az iparilag, erdészetileg 
értéktelen anyagokból, mondhatni hulladékokból, nyerhető ki hasznos energia 
(Makk et al. 2013). Az anaerob fermentáció ismert technológia, különböző 
lágyszárú és takarmánynövény hulladékainak feldolgozására, de fa alapanyagok 
felhasználása során még nagyon sok kérdés megválaszolatlan. A lignocellulóz 
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alapanyagok esetén a fermentáció sikerességének szűk keresztmetszete a hosszú 
cellulóz láncok egyszerű cukrokká való bontásában rejlik, de természetesen sok 
egyéb tényező is közrejátszhat a folyamatban. Kutatásunkban különféle előkezelési 
módszereket vizsgáltunk a cellulóz bontására a könnyebb feldolgozhatóság 
elősegítésére.

Anyag és módszer

A fekete bodza kivágás után kérgestül került feldolgozásra, a kocsánytalan 
tölgy esetében a kéreget baltával választottuk le, mintánként 100-150 grammot 
használtunk fel.

Fizikai előkezelés
• Darálás: minden esetben 4mm-es rostán történt.
• Hőkezelés: 150°C-180°C között kezdődik a hemicellulóz és lignin 

bomlása, 250°C-on kezdődik a cellulóz bomlása (Németh 1998). A 
hőkezelést szárítószekrénnyel végeztük.

• Mikrohullámú kezelés: 700 W teljesítményt használtunk 3-5 percig 
(Jackowiak et al. 2011).

Kémiai előkezelés
• Híg ecetsavas előkezelés: 2%-os és 4%-os ecetsavat használtunk. a faanyag 

és ecetsav aránya 1:3 (Phaiboonsilpa et al. 2011).
• Extrakciós előkezelés: 20% etanollal extraháltuk a faanyagot 24 órán 

keresztül. 100g faanyaghoz 800ml extraháló szert használtunk (Makk et 
al. 2013).

Fizikai és kémiai előkezelés: mikrohullámú feltáróval kezeltük a faanyagot 
210°C és 150°C-on 2%-os és 4%-os ecetsav jelenlétében.

Eredmények és értékelésük

Fekete bodza alapanyagon végzett előkezelések
Fekete bodza alapanyagon végzett előkezelések közül először a mikrohullámmal 
és ecetsavval való kezelést végeztük el, melyek eredményei az 1. és 2. ábrán 
láthatóak. Az ábrákról leolvasható, hogy a kezeléseknek volt hatásuk ám nem 
jelentős az eltérés, a kezeletlenhez képest, az ecetsavval való kezelés esetén a 
többlet gáztermelés az ecetsavból származik, ám mindkét esetben működőképes 
volt a fermentáció.
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1. ábra. A mikrohullámú előkezelés hatása a gáztermelésre 
(2+2 perc mikrohullámú kezelés 700W-on)

2. ábra. Az ecetsavas kezelés hatása a biogáz termelésre (bodza: ecetsav = 1:3)

Mikrohullámú feltáróval végeztük fekete bodza faanyagon fizikai (mikrohul-
lámú, hő) és kémiai (ecetsavas) előkezelést egyidejűleg. Az eredményeket a 3. és 
4. táblázat ábrázolja. 

3. ábra. 150°C-on mikrohullámmal feltárt minták. 
Az adagolás a kontrol esetében 0,526 g sz.a. /nap a 2%-os ecetsavas kezelés esetén 

0,494 g sz.a. /nap és a 4 %-os ecetsavas kezelés esetén 0,437 g sz.a. /nap
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4. ábra. 210°C-on mikrohullámmal feltárt minták. Az adagolás a kontrol esetében 
0,4555 g sz.a. /nap a 2%-os ecetsavas kezelés esetén 0,5385g sz.a. /nap és a 4 %-os 

ecetsavas kezelés esetén 0,4195 g sz.a. /nap

A mikrohullámmal feltárt fekete bodza faanyag gáztermelési eredményeit az 
1.táblázat foglalja össze. megállapítható, hogy van különbség mind a 150°C és 
210°C-on való kezelés mind az ecetsav koncentrációja között. Az ecetsavval való 
kezelés esetén látható többlet az ecetsavból származik, ám a hőkezelés önmagá-
ban a kezeletlen mintákhoz képest eredményesnek bizonyult.

kon-
troll 

150 °C

2% 
ecetsav 
150 °C

4% 
ecetsav 
150 °C

kon-
troll 

210 °C

2% 
ecetsav 
210 °C

4% 
ecetsav 
210 °C

kon-
troll 
4% 

ecetsav
∑ gáztermelés 5120 7250 8810 3880 6940 7760 7080
∑ bevitt anyag 

[g] 178,50 187,40 169,05 148,92 155,20 172,32 202,50

∑ bevitt dm. [g] 18,80 17,78 14,78 13,57 16,72 14,46 -
hozam/g anyag 28,68 38,69 52,11 26,05 44,72 45,03 34,96
hozam/g dm. 272,40 407,67 596,28 286,00 415,20 536,74 -

1. táblázat. A mikrohullámmal feltárt minták összefoglalása

A 2.táblázat értékei mutatják a kezeletlen bodza és kéreg gáztermelési eredmé-
nyeit. Látható, hogy a kéreg közel 30%-kal több gázt termelt.

∑ gáztermelés 
[ml] 4080 9350

∑ bevitt sz.a. [g] 43,844 76,079
hozam/ g sz.a. 93,058 122,899

2. táblázat. A fekete bodza és a kocsánytalan tölgy kéreg gáztermelésének 
összehasonlítása
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Kocsánytalan tölgy kéreg alapanyagon végzett előkezelések

Az 5. és 6.ábrán látható a kocsánytalan tölgy kéreggel végzett előkezelési kísérle-
tek. Kezeletlen, kezeletlenül-extrahált, mikrohullámmal kezelt és mikrohullám-
mal kezelt-extrahált mintákat vizsgáltunk.

5. ábra. Kezeletlen és kezeletlen-extrahált minták összehasonlítása

6. ábra. Mikrohullámmal és mikrohullámmal kezelt-extrahált minták összehasonlítása

A 3.táblázat foglalja össze a tölgy kéreg vizsgálatok eredményeit. Megállapítható, 
hogy jelentős különbségek nincsenek a kezelések hatására, ám minden esetben a 
fermentáció működőképes volt. A mikrohullámmal való kezelés kisebb értéket 
mutat, mely jelenség további vizsgálatokra szorul.



76

minta napok 
száma

∑  gáztermelés 
[ml]

∑ bevitt 
anyag [g]

∑ bevitt 
sz.a. [g]

hozam-
/g anyag

hozam-
/g sz.a.

K 57 24070 214,9 166,9 112,0 144,2
K-E 57 22820 438,5 173,7 52,0 131,3
M 61 21540 220,2 198,4 97,9 108,6

M-E 61 22640 455,8 155,8 49,7 145,3

3. táblázat. Kocsánytalan tölgy vizsgálatok összehasonlítása

Következtetések

Fekete bodza alapanyagon fizikai (darálás, hő, mikrohullám) és kémiai 
(ecetsavas) illetve kombinált (mikrohullámmal feltárt ecetsavas kezelés) 
előkezelések végeztünk.

Az előkezelések közül legeredményesebbnek a hőkezelés és mikrohullámú 
kezelés egyidejű alkalmazása volt.

Tölgy kéreg alapanyagon fizikai (mikrohullám) és kémiai (extrakciós) il-
letve ezek egyidejű előkezelését végeztük el.

Kijelenthető, hogy a fermentáció minden esetben működő képes volt lig-
nocellulóz alapanyaggal.

A kétféle minta esetében megfigyelhető volt a kéreg kb. 30%-kal nagyobb 
gáztermelése.
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A MONITORING SZEREPE A BIOGÁZ ÜZEMEK 
GAZDASÁGOS ÜZEMELTETÉSÉBEN

Tukacs-Hájos Annamária
GázInnov Kft., 9400 Sopron, Asszonyvásár dűlő 31. 

Bevezetés

Napjaink egyre fokozódó energiaigénye, illetve a nem megújuló primer energia-
hordozók kimerülésének veszélye miatt a világ jövője egyre jobban a megújuló 
erőforrásokra, azok minél szélesebb körű felhasználására, hatásfokuk javítására 
fókuszálódik. 

Magyarország kiemelkedő agroökölógai adottságokkal rendelkezik, mely meg-
alapozza a biomassza alapú megújuló energiaforrások létjogosultságát, melyek közül 
a szerves anyagok anaerob fermentációja során keletkező biogáz előállítás jelentős 
növekedési potenciállal rendelkezik. A magas mezőgazdasági produktivitásnak kö-
szönhetően jelentős mennyiségű alapanyagok állnak rendelkezésre; a hagyományos, 
szerves trágyára alapozott rendszerek mellett a mezőgazdasági eredetű ipari mellék-
termékek hasznosítása új lehetőségeket nyithatnak az energiatermelésben. 

A különböző ipari feldolgozás során keletkező hulladékok egyik jellemzője, 
hogy a monoszubsztrátként (egy szubsztrátra alapozott fermentáció) történő al-
kalmazásuk a fermentlé kémiai komponenseinek, makro- és mikroelem összeté-
telének folyamatos kontrollja mellett lehet a biogáz termelés stabil és gazdaságos. 
Ennek oka, hogy a lebomlási szakaszok (hidrolízis, acidogenezis, metanogenezis) 
nyomon követésén túl a makro- és mikroelem státusz, illetve egyes – a fermentá-
ciót károsan befolyásoló anyagcsere folyamatokat jelző vegyületek kimutatására 
is szükség lehet. A megfelelően kialakított monitorozási rendszer minden biogáz 
üzem esetében lehetővé tesz a fajlagos biogáz kihozatal (m3 biogáz/m3 iszap) 
maximalizálását.

Egy napjainkban általánosan kialakított monitorozási rendszer a következő 
működési paramétereket vizsgálja: hőmérséklet, pH, terhelés (t alapanyag/m3 
iszap), termelődő biogáz mennyisége illetve esetenként az összetétele). Ezen pa-
raméterek rendszeres vizsgálata állandó alapanyag összetétel mellett stabil műkö-
dést tesz lehetővé átlagos fajlagos biogáz hozam (1-2 m3 biogáz/m3 iszap) mel-
lett. A fermentorok jobb kihasználtsága végett a fajlagos biogáz hozamot érdemes 
növelni, melynek maximum értéke alapanyagtól függően akár 6-7 m3 biogáz/m3 
iszap. Intenzív biogáz termelés mellett a monitorozási rendszert szükséges bővíte-
ni, mivel a folyamatok érzékenyebbek a fermentorok paramétereinek változására. 
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Lehetséges inhibitorok

Ammónia
Az ammónia fő forrásai a fehérjék és a karbamid. Két szervetlen megjelenési for-
mája a biogáz iszapban, a szabad ammónia (NH3) és ammóniumion (NH4+). A 
két megjelenési forma arányát a pH és a hőmérséklet határozza meg.  A rendszer 
a magas ammónia szintet magas VFA (összes szerves sav) szinttel puffereli, mely-
nek hatására kialakul gátolt egyensúlyi állapot. Ezen állapot során stabil a biogáz 
termelődés, de egy alacsonyabb szinten. Gátló koncentrációja nagyban függ a 
rendszer adaptációjának szintjétől, átlagosan 5000 mg NH3-N/l koncentráció fö-
lött már gátlás tapasztalható adaptált rendszerek esetében is (irodalmi adatok: 
4051-5734 mg NH3 -N/l (Koster and Lettinga, 1988). 

Foszfor
A foszfor esszenciális a nukleinsavak és az ATP szintéziséhez illetve összetevője 
különféle sejtmembrán foszfolipideknek. Monitorozni két formáját szokás: összes 
foszfor és ortofoszfát. Mivel a rendszerben jelen lévő mikrobák számára az oldott 
formája a felvehető, ezért érdemesebb az oldott ortofoszfát tartalmat vizsgálni, 
melynek tapasztalataink szerint a szükséges minimális koncentrációja 5-15 mg/l 
(0,5-1 %-a a KOI terhelésnek), melynek biztosítása nélkül a rendszer működés-
képtelen. Az összes nitrogén és foszfor optimális aránya a biogáz iszapban 7:1, 
de a baktériumok ettől teljesen eltérő arányokhoz is képesek adaptálódni. Magas 
foszfor koncentráció gátolja a fém ionok felvehetőségét.

Kén
Anaerob reaktorokban a szulfátot szulfiddá redukálják az SRB (sulfate reducing 
bacteria) baktériumok. Az oldott szulfid (HS-) szükséges növekedési tápanyag a 
baktérium sejtek számára, minimális kén adagolás 0,2 %-a a KOI terhelésnek. Túl 
magas koncentrációja toxikus, mert kicsapja a mikroelemeket. 

A szulfát redukció kétféle inhibíciót eredményezhet:

– Elsődleges inhibíció: verseny az SRB és más anaerob mikroorganizmusok 
(főként a metanogének) között. 

– Másodlagos inhibíció: a szulfid mérgező hatása egyes baktérium csopor-
tokra (100-800 mg/l oldatlan szulfid, amely körülbelül 50-400 mg/l disszo-
ciálatlan H2S) (Parkin et al., 1990).

Könnyűfém ionok
A mikrobák növekedéséhez elengedhetetlenek, de magas só koncentrációk éppen 
lassítják a növekedést és a baktérium sejtek dehidratálódását okozzák. A gátló 
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koncentráció meghatározására irányuló irodalmi adatok széles határok között 
változnak (nátrium: 5,6-53 g/l) (Chen et al., 2008). A gyakorlatban előforduló két 
fő inhibitor a kálium és a nátrium. A gyakorlati tapasztalataink alapján kálium 
inhibíció 6-7 g/l, a nátrium inhibíció pedig 3-4 g/l fölötti értéken már jelentős. A 
szerves szárazanyag tartalom/szárazanyag tartalom aránya illetve a vezetőképes-
ség mérés alapján monitorozható a szervetlen anyagok felhalmozódás, és szükség 
esetén mérhetők az egyes gátló könnyűfém ion koncentrációk.

Nehéz fémek (Fe, Zn, Ni, Co, Mo, Cu)
Metántermelő baktériumok egyedi enzim rendszereihez szükségesek a ne-
hézfém ionok, ezért optimális koncentrációjukat mindenképpen szükséges biz-
tosítani (1. táblázat). A nehézfémek toxicitását nagyban befolyásolja a biogáz 
iszap szárazanyag tartalma. A nehézfémek toxikus hatását a enzim szerkeze-
tének és funkciójának megzavarásán keresztül fejti ki azáltal, hogy a fehérje 
molekula tiol vagy más csoportjához kötődik lecserélve ezzel a természetesen 
ott előforduló másik fémet (Vallee and Ulner, 1972). 

Optimális μmol Optimális mg/kg
Co 1 <
Cu < 7
Mo 1-500
Ni 1-50
Se 0,005 <
Zn < 1

1. táblázat.  A mikroelemek tapasztalati optimális koncentrációja

Szerves vegyületek
A rendszerbe kerülő apoláris szerves vegyszerek akkumlációja megzavarja a sejt-
membrán iontranszportját. A biogáz termelés folyamataira nézve toxikus szerves 
vegyületek: alkil-, halogén-, nitro-benzolok,alkil-, halogén-, nitro-fenolok, fenol, 
alkánok, alkoholok, aldehidek, ketonok, akrilátok, karbonsavak, aminok, ami-
dok, hosszú szénláncú zsírsavak, stb…  

Inhibíció jelei és következményei
A különböző inhibíciós hatások jelei mérhetőek a szerves sav összetételen ke-
resztül. A szerves sav összetételének monitorozása különösen fontos nagytelje-
sítményű ipari fermentorok illetve speciális alapanyagok használó biogáz üze-
mek esetében. Az összes szerves sav tartalom titrimetriás mérése mindenképpen 
szükséges, mely alapján alacsonyabb teljesítményű, általános üzemek esetében 
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meghatározható, hogy mikor szükséges a szerves sav összetételének meghatáro-
zása. A szerves sav összetétele az inhibíció kezdeti szakaszában információt adhat 
annak okáról és lehetővé teszi a gyors és megfelelő beavatkozás, így csökkentve a 
gátlás miatt kieső biogáz mennyiségét. Az egyik legalapvetőbb inhibíciós hatás a 
hőmérséklet emelkedése, mely főként az aromás vegyületek (p-krezol) felhalmo-
zódását eredményezi (2. táblázat).

Napok
Ecet-
sav 

(mg/l)
Propion-
sav (mg/l)

Vajsav 
(mg/l)

Izo-
valerián-

sav (mg/l)
p-krezol 
(mg/l)

tVFA 
(mg/l)

Hőmérséklet 
(oC)

12 2227 430 3198 33,98
16 2954 397 21 28 3728 34,02
26 154 70 49 990 37,55
36 107 54 95 628 39,50
42 103 59 694 39,08
62 85 60 506 38,14

2. táblázat. A hőmérséklet emelésének hatása a biogáz iszap szerves sav összetételére

Irodalom
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between sulfate reducers and methanogens fed acetate and propionate, Res. J. Water 
Pollut. Control Fed. 62 pp. 780-788
Vallee B.L., Ulner D.D. (1972): Biochemical eff ects of mercury, cadmium, and lead, Annu. 
Rev. Biochem. 41 pp. 91–128
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FERMENTISZAPOK KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA

Szabó Piroska
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kémiai Intézet 

Kivonat

A fermentlében detektálható jelzőmolekulák vizsgálata egyre nagyobb mérték-
ben kerül előtérbe a biogáz kutatások során. Bizonyos aromás vegyületek meg-
jelenése figyelmeztető jel lehet, hogy a fermentációban valami probléma fog je-
lentkezni. Ezeknek a vizsgálatoknak kiemelt jelentőségük van az ipar számára.
Kromatográfiás vizsgálataink során olyan paraméterek meghatározását végeztük 
el, melyek valamilyen inhibíciós hatást válthatnak ki a rendszerben. Vizsgáltuk a 
mesterségesen kiváltott (de normál működés mellett is előforduló) stressz utáni 
válaszreakciókat, regeneráló képességet, a rendszer flexibilitását.

Bevezetés

A biomassza-felhasználási módok közül a biogáz-termelés az egyik legsokolda-
lúbb hasznosítás, mivel ezzel közvetlenül, vagy valamilyen átalakítás során több-
féle termék állítható elő. A biogáz szerves anyagok mikroorganizmusok segítsé-
gével történő anaerob erjedése, mely során földgázhoz hasonló, légnemű anyag 
keletkezik. (Bai, 2007.) Az anaerob lebontási folyamat tulajdonképpen négy fő 
mikrobiológiai tevékenység köré csoportosítható: 

1. Hidrolízis: komplex makromolekulák lebontása monomerekre
2. Savképződés - acidogenezis: oldható monomerek átalakulása illó zsírsavakká
3. Acetogenezis: ecetsavképződés
4. Metánképződés - metanogenezis: ecetsavból vagy hidrogénből és 

szén-dioxidból történő metántermelés

A lebontás során a biokémiai folyamatokat az erjesztésre kerülő anyag ösz-
szetételétől, minőségétől függően meghatározott mikroorganizmusok segítsé-
gével lehet végrehajtani. A baktériumok tevékenysége szigorú rendben követi 
egymást, minden lépést más speciális mikroszervezet hajt végre. A különböző 
típusú mikrobák egymásra utaltak és egymással összehangoltan működnek, 
egy-egy specializált törzs csak meghatározott molekulatípusokat dolgoz fel. 
(Bagi, 2009.)



82

Anyag és módszer

A biogáz gyártása során az egyes lebomlási szakaszok nyomon követése alapvető 
fontosságú a rendszer minél nagyobb hatásfokkal történő üzemeltetése érdeké-
ben. Ehhez a folyamatos monitoringhoz elengedhetetlenek a különböző anali-
tikai eljárások, a kémiai paraméterek mennyiségi és minőségi meghatározása, 
egyes jelzőmolekulák, metabolitok megjelenésének, eltűnésének, felhalmozódá-
sának vizsgálata. Az anaerob fermentációs folyamat rendkívül bonyolult biológiai 
rendszer, működésének megértése, optimálása a mai napig számos kutatás alapja. 
A Nyugat-magyarországi Egyetem Kémiai Intézetében is ilyen témájú kutatások 
folynak. Laboratóriumi körülmények között vizsgáljuk a cukorrépa fermentáció-
ja során keletkező vegyületek kémiai összetételét, gázkihozatali vizsgálatokat vég-
zünk, valamint a lebontást kísérő metabolitok szerepét próbáljuk meg feltárni. Az 
ipar szempontjából ezek az eredmények döntő fontosságúak lehetnek egy üzem-
zavar esetén, hiszen megfelelő beavatkozással minimálisra csökkenthető a gaz-
dasági veszteség. Ezek a jelzőmolekuláknak is tekinthető vegyületek pl. p-krezol, 
fenil-ecetsav, benzoesav, a fermentáció során képződhetnek, illetve felhalmozód-
hatnak, ezzel inhibiálva a különböző lebontó folyamatokat. Kutatásaink részben 
arra irányulnak, hogy ezek az indikátor vegyületek melyik szakaszt/szakaszokat 
gátolják, ez a hatás mely paraméter/-ek megváltozásakor jelentkezik, illetve mi-
lyen küszöbkoncentráció elérését követően válnak toxikussá a mikroorganizmu-
sok számára. A megjelenő metabolitokat GC-MS (gázkromatográf-tömegspekt-
rométer) készülékkel detektáltuk. Műszaki paraméterek: Shimadzu GC-MS 2010 
QP, SLB-5MS kapilláris oszlop 30m x 0,25mm x 0,25m  fi lm vastagság.

Másik nagyon fontos paraméter az illózsírsavak (VFA - volatile fatty acid) 
folyamatos ellenőrzése. A gyakorlatban széles körűen alkalmazott összes titrált 
savmennyiség mellett a különböző szerves savak: (C2-C5) evetsav, propionsav, 
izovajsav, vajsav, izovaleriánsav, valeriánsav meghatározása sok kiegészítő infor-
mációt adhat a rendszerben történő folyamatok megértéséhez. A fermentáció 
szempontjából az ecetsav és propionsav koncentrációja, illetve ezek aránya (opti-
málisan: 4:1 ecetsav-propionsav arány, de ez szubsztrát függő) a döntő, azonban 
nagy jelentősége van a többi savnak is, megjelenésük valamilyen diszfunkciót je-
lez a lebontás folyamatában. Az illósavak meghatározásával részletesebb képet 
kapunk, hogy mely savak adják az összes titrált savból származó értékeket. Az 
eredmények alapján megelőző ajánlásokat tehetünk a termelés nagymértékű visz-
szaesésének elkerülése érdekében. A fermentlében található illékony szerves sa-
vakat folyadékkromatográffal vizsgáljuk. Műszaki paraméterek: Gynkotek M480 
pumpa, TOSOH 6040 UV detektor, Rheodyne 8125 injektor, Aminex HPX-87H 
oszlop (300x7.8mm; 5mm) (BioRad Co., USA). A mozgó fázis: 0,005M kénsav, 
áramlási sebesség: 600μl/perc. A beinjektált mennyiség 20 μl.
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Eredmények

Az analitikai vizsgálatok szükségességét az alábbi modellkísérlet szemlélteti. 
Egy mezőgazdasági melléktermékre (növényi) adaptálódott nagyüzemi biogáz 
reaktor mezofil tartományon (38 °C) történő termelése során a hőmérséklet 
rövid ideig tartó megemelkedése folyamán a biogáz kihozatal nagymértékű 
csökkenése következett be. Az így kiváltott inhibíciós hatás értelmezése cél-
jából laborkísérletben vizsgáltuk a p-krezol (a nagyüzemi gátlás során felhal-
mozódott és detektált vegyület) mesterséges adagolásának következményeit, a 
fermentlében növekvő koncentrációjának hatását a gáztermelésre, a fermentlé 
savösszetételének, továbbá a fermentáció során keletkező intermedier vegyüle-
tek megjelenését. 

Az 1. ábrán látható, hogy a p-krezol adagolás eredményeként a kísérlet 71. 
napján a titrált sav (tVFA) értékei meghaladták a 7000 mgL-1 ecetsav egyen-
értéket, a biogáz kihozatal drasztikusan lecsökkent. Az illékony szerves savak 
(VFA) összetételében is jelentős változások jelentek meg, az ecetsav és propion-
sav mellett a C4-C5 savak a 66. naptól kezdve egyre növekvő koncentrációban 
(1. Táblázat) voltak detektálhatóak. A savösszetételi vizsgálatok kimutatták a 
kísérlet további szakaszában, hogy a propionsav relatív magas koncentráció-
ban (~3000 mgL-1) maradt jelen az iszapban, míg az ecetsav csökkenésnek in-
dult (~1000 mgL-1 alatt) . Ennek magyarázata, hogy az inhibíció az acetogén 
törzsek gátlásán keresztül hatott a rendszerre. A kiváltott stressz a metanogén 
törzsek aktivitásának lecsökkenését eredményezte, így a szintrópiában bontott 
p-krezol nem tudott kiürülni a rendszerből (~ 1000 mgL-1). Ecetsavat adagolva 
a fermentiszapba a metanogének aktivitása megnőtt, így a p-krezol bontása is 
megkezdődött. A fermentáció lassú szerves anyag terhelés mellett stabilizálód-
ni tudott. Érdekesség, hogy a tVFA értékek végig magasabbak voltak a kumulált 
VFA (mgL-1, C2-C5 savak koncentrációinak összege) értékekhez képest, a kí-
sérlet 75. napján azonban a kumulált szerves sav értékek meghaladták a titrált 
savadatokat, amely egyéb puffer hatásokkal magyarázható. 

A kutatás gyakorlati jelentőségét az adja, hogy az illékony szerves savak, 
illetve aromás metabolitok folyamatos monitoringja mellett egy esetleges inhi-
bíciós hatás még idejében kezelhető. A megfelelő beavatkozással megelőzhető a 
nagymértékű gázkihozatal visszaesés, így az üzem nagyobb gazdasági vesztesé-
gek nélkül tud üzemelni.
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1. ábra. A p-krezol inhibiciós hatása a működési paraméterekre

Napok Izovajsav Vajsav Izovaleriánsav Valeriánsav
66 5 0 0 0
67 182 0 28 80
68 220 0 103 95
69 68 30 127 99
70 128 81 201 101
71 162 540 280 153
72 168 257 268 192
73 193 296 358 292
74 408 268 439 342
75 695 410 680 512
76 204 208 604 426
77 276 442 492 444
78 228 86 435 277
79 80 52 164 110
80 311 74 496 290

1. táblázat. C4-C5 savak koncentráció értékei

A 2. ábrán a GC-MS vizsgálatok során detektált intermedier vegyületek kro-
matogramja látható. A krezol mellett megjelent vegyületek: benzoesav, fenil-ecet-
sav, fenil-propionsav, fenol.
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2. ábra. GC-MS kromatogram

Összefoglalás

A biogáz előállítás során a szubsztrát lebontás komplex rendszerben történik, az 
egyes lépések szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A fermentációs szakaszok kro-
matográfiás vizsgálatával olyan ok-okozati összefüggéseket tárhatunk fel, melyek 
hozzájárulnak a rendszer minél nagyobb hatásfokkal történő üzemeltetéséhez.

Köszönetnyilvánítás

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti 
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást bizto-
sító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt 
projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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BIOGÁZ TERMELÉSRE OPTIMALIZÁLT 
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1   VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, Gödöllő
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Bevezetés

A mezőgazdaság (elsősorban növénytermelés és erdőgazdálkodás) kedvező po-
zíciót foglal el a fosszilis energiaforrások kiváltásának piacán, a biomassza-ter-
melés révén. A megtermelt biomassza többféle transzformációval alakítható át az 
igényeknek megfelelő energiahordozóvá. Szerves anyagok anaerob lebontásával 
állítható elő a biogáz, mint gáznemű, égetéssel hasznosítható energiaforrás. 

A biogáztermelés alapanyagai

Biogáz előállításra valamennyi szerves anyag (kivéve a szerves vegyipar terméke-
it) alkalmas. Általánosságban felhasznált nyersanyagok lehetnek a növényterm-
esztés fő- és melléktermékei, állattenyésztési melléktermékek valamint a kommu-
nális szennyvizek és hulladékok. A cukorcirok  biogáz előállítás szempontjából 
fontos energianövény, mivel nagy, hektárra vetített potenciállal rendelkezik. A 
kukorica szilázs mellett, a cukorcirok szilázst, mint jelentős kémiai energiát táro-
ló anyagot, egyre gyakrabban alkalmazzák a biogázüzemi kofermentációs eljárás 
során alapanyagként is. 

A silócirok optimális aprítása biogázüzemi kofermentációra

A biogázüzemi gázhozam fokozás szempontjából a cirok szilázs optimális szál-
hosszúsága a 4-7 mm közötti tartományban van. Az optimális szálhosszúságra 
való aprítás eredményeként az alábbi pozitív hatások figyelhetők meg a cirok nö-
vény silózásakor valamint a szilázs fermentorban történő erjesztésekor.

A cirok növény optimális aprítottságának (4-7 mm-es szálhosszúságának) po-
zitív hatásai silózáskor:

• az optimális tömörítés esélyének növekedése (az apróbb jobban 
tömöríthető),

• a cirok apríték fermentációs idő alatti gázveszteség-csökkenése,
• a sejtek jobb lebomlása az apríték felület-bővülése miatt,
• hatékonyabb kitárolhatóság lehetősége,
• csökkenő energiaveszteség.
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A cirok szilázs optimális aprítottságának (4-7 mm-es szálhosszúságának) po-
zitív hatásai a fermentorban:

• gyorsabb a szubsztrátum lebomlása,
• nagyobb mértékű a lebomlás,
• jobb keverhetőség,
• csökkenő felszíni úszóréteg vastagság,
• nő a biogázhozam

Laboratóriumi méréseinkhez kapcsolódóan a silócirok minták különböző 
méretű frakcióit állítottuk elő az aprítást követően, rosták segítségével. 

                  
1. ábra. Az alapanyag előkészítés és frakcionálás folyamata

Az alapanyagok fizikai-kémiai vizsgálata

Az alapanyagok egyes jellemzőit (szárazanyag-tartalom, szerves szárazanyag-tar-
talom, C/N/P/S arány, szénhidrát, zsír, fehérje és könnyű fémion tartalmat), elen-
gedhetetlenül fontos bevizsgálni, a biogázüzemi felhasználás előtt. Az alapanyag 
jellemzők ismeretében tervezhetővé válik: - a szubsztrát lebontásához szükséges 
idő, - az alapanyagok szükséges előkezelése kalkulálható, - felbecsülhető a fajlagos 
gázkihozatal, stb.

Szárazanyag-tartalom [%] 31
Szerves szárazanyag-tartalom [%] 91

C/N arány 25,26

1. táblázat. A vizsgálatba bevont cukorcirok minta legfontosabb jellemzői

Az 1. táblázat ismerteti azon legfontosabb jellemzőket, amelyeket a fermentá-
ció megkezdése előtt vizsgáltunk.  
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Biogázképződés

A biogáz kihozatali vizsgálatokat a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet Biogáz-
kísérleti Laboratóriumában végeztük el (DIN 38414-S8). Itt jelenleg nagyszámú, 
ún. ,,batch” típusú 10 db 10 literes, 3 db. 25 literes és 2 db. 50 literes fermentor 
áll rendelkezésre a mérésekhez. Az egyes minták szubsztrátumhoz való hozzá-
keverése előtt, megtörtént az anyagok szemrevételezéses átvizsgálása és homog-
enizálása. Az így előkészített minták 300 grammos mennyiségét kevertük hozzá 
a 10 literes fermentorokba korábban betáplált 6 liter alapszubsztrátumhoz. Két 
anyagstruktúrát alkalmaztunk a méréseknél, szemmel jól elkülöníthető nagyságú 
méretszekciókat hoztunk létre különböző rosták segítségével. (3,15 mm, 6,3 mm, 
ill. 8 mm) Az így elkészített minták 300 grammos mennyiségét kevertük hozzá a 
reaktorokban található 6 liter alapszubsztrátumhoz. 

2. ábra. A Mezőgazdasági Gépesítési Intézet Biogáz laboratóriuma

Eredmények és következtetések
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3. ábra. Biogáz kihozatali vizsgálati eredmények ,,batch” típusú mérőrendszer  esetén

A cukorcirok siló a mezőgazdasági alapanyagú biogázüzemekben jól alkalma-
zott kukorica silóhoz mérten kevesebb gáz termelődését tette lehetővé, figyelembe 



90

véve korábbi méréseinket. A kisebb ill. nagyobb szálhosszúságú anyagstruktúrák 
összevetésénél, méréseink igazolták – a különböző nemzetközi szakirodalmak-
ban is megtalálható megállapításokat - hogy a kisebb szálhosszúságú anyag, na-
gyobb felületet biztosítva a szubsztrátumokban, segíti a gyors és nagyobb mértékű 
lebontást. Ennek eredményeként a ”kis cukorcirok” (3 mm-es szálhosszúságú), 
felhasználásával nagyobb gáztermelődési eredményeket értünk el. Szignifikáns 
különbséget ugyanakkor az összes mérést figyelembe véve, a 3 és 6,3 mm-es, ill. 
a 3 és 8 mm-es szálhosszúság tartományban nem tudtunk kimutatni.  A szerves 
anyagok mikrobiális degradációja felületarányos folyamat, tehát elméleti meg-
fontolások alapján a szubsztrátum aprítási fokának növelésével a biogáz termelés 
monoton növekszik. A gyakorlatban azonban a kommulatív gázkihozatal tekin-
tetében nagy ingadozás figyelhető meg. A metanogén szakaszban a baktériumok 
az előző fázis folyékony köztestermékeit bontják tovább. Ennek megfelelően a 
fermentorban jelenlevő szilárd anyagot mindaddig, ameddig elegendő folyadék 
fázisú tápanyag áll rendelkezésre, elsősorban abszorbensnek kell tekintenünk, 
amelynek felületén a metanogén baktériumok megtelepednek. Az abszorbens fe-
lületének nagysága, és a szubsztrátum aprításának beltartalmi érték feltáró hatása 
is a gáztermelés növekedéshez vezet, de az előbb ismertetett okból a két hatás 
nem minden esetben összegződik.
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1Földrajz és Környezettudományi Intézet, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
2Környezet- és Földtudományi Intézet, 9400 Sopron, Ady u. 5.

Bevezetés

A fosszilis energiahordozók mennyiségének csökkenésével előtérbe került a bi-
omassza energetikai hasznosítása. Magyarországon a háztartások mellett több 
nagy széntüzelésű erőműben (Pécs, Ajka) is részben vagy egészben átálltak a bi-
omassza-tüzelésre. Ezekben az erőművekben többek között erdészeti és faipari 
hulladékokat, fűrészport, tűzifát használnak fel a tüzelés alapanyagaként. 

A tüzelés mellékterméke a fahamu. Éves becsült tömege Magyarországon 30 
ezer tonna. Jelenleg a fahamut hulladékként kezelik, és elsősorban lerakással ár-
talmatlanítják. A növekvő költségek, valamint az újabb hulladéklerakók megnyi-
tásával szembeni ellenállás alternatív módszerekre irányította a figyelmet. Ezek 
egyike a fahamu mezőgazdasági, erdészeti felhasználása talajjavító anyagként és 
tápanyag-utánpótlás céljából (Demeyer et al., 2001; Zimmermann et al., 2010).

A fahamu összetétele függ az tüzelés technológiájától, valamint az égetett anyag 
minőségétől, azaz hogy tiszta fát vagy fahulladékot égettek-e el (Campbell, 1990). 
Eltér a szervek összetétele is, a gyökerek az ágak égésekor képződő hamu magasabb 
tápanyagtartalmú, mint a fa törzséből keletkező. Jelentős a fajok közötti különbség, 
sok esetben azonos nemzetségen belül is. Adott faj esetén a hamu kémiai összetéte-
lét befolyásolják a talajtulajdonságok és az éghajlat (Werkelin et al., 2005). 

A fahamu alkalmazása a talaj kémiai tulajdonságainak gyors változását okoz-
hatja, különösen a legfelső rétegeben. A kezelés a felső szint pH-ját 0,3-2,4 egy-
séggel növelheti 1-7 t/ha dózis kijuttatása esetén (Mandre et al., 2006). A hamu 
koncentrálva tartalmazza a fa alkotóelemeit a szén és a nitrogén kivételével, ame-
lyek az égetés során gyakorlatilag elillannak. A fa elégetésekor keletkező kazán-
hamu átlagos tápelemtartalma: 0,06% N; 0,42% P; 18% Ca; 0,97% Mg; 2,27% K. 
Talajba juttatáskor a fahamu alacsony N-tartalmú műtrágyaként (NPK: 1:10:50) 
viselkedik (Park et al., 2005). A fahamu mikroelem-koncentrációja változatos. 
Fatüzelésű kazánok hamujának vastartalma elérheti a 21 g/kg koncentrációt. 
Korábbi vizsgálatok szerint a fahamu toxikus nehézfém-koncentrációja jellem-
zően alacsony. 
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A fahamu hatásainak vizsgálatára 2010 májusába kisparcellás kísérletet állí-
tottunk be. Ennek keretében vizsgáljuk a talajban és a termesztett növényekben 
bekövetkező változásokat. Elemezzük a fahamu összetételét, alkotórészeinek mo-
bilizálhatóságát, tápanyag-szolgáltató képességét.

Vizsgálati anyag és módszer

A kísérlethez felhasznált kezeletlen hamu a körmendi ADA Hungária Bútorgyár 
Kft-ből származik, ahol a gyártás során keletkező fahulladékot égetéssel haszno-
sítják. A begyűjtésére 2010 márciusában került sor. A kísérlet kezdetéig a faha-
mut zárt, műanyag zsákokban tároltuk. A hamu lúgosító hatását figyelembe véve 
történt a kísérlet helyszínéül szolgáló mezőgazdasági terület kijelölése Tanakajd 
községben.

A kezelések 0, 1, 2,5, 5, 10 t fahamu/ha dózisnak feleltek meg. A kísérlet angol 
perje és fehér mustár tesztnövényekkel 10 kezeléssel (2 növény × 5 hamuterhe-
lés), 4 ismétlésben állítottuk be 40 parcellán. A két tesztnövény közül az angol 
perjével a fahamu trágyahatását, a fehér mustárral pedig többek között a hamu 
csírázásgátló, esetleges toxikus hatását vizsgáltuk. A tavaszi talaj-előkészítést kö-
vetően juttattuk ki a szükséges mennyiségű hamut, melyet a talaj felső rétegébe 
egyenletesen bemunkáltunk. A kezeléseket a véletlen blokkelrendezés szabályai 
szerint terveztük meg.

A tesztnövényeket 2010 májusában vetettük el. Az 1 m2-es kisparcellákra a 
fehér mustár tesztnövények esetén 200 csíraképes mag/m2 mennyiségben, 25 cm-
es sortávolságra, 2-3 cm mélyen juttattuk ki a magvakat. Az angol perje teszt-
növény magjait 40g/m2 mennyiségben szórtuk ki egyenletesen a talaj felszínére, 
majd a magvakat 1-2 cm mélyen bedolgoztuk.

A növények vetése utáni 7. napon feljegyeztük a kikelt összes fehér mustár 
tesztnövény parcellánkénti számát. A betakarításra júliusban került sor. Ekkor 
fehér mustár esetén parcellánként megállapítottuk a tőszámot, valamint vélet-
lenszerűen kiválasztott 5 növény alapján meghatároztuk a növénymagasságot. 
Angol perje esetén a növényproduktum átlagmagasságát mértük meg. Miután 
a növényeket tőből levágtuk, a zöldtömeget parcellánként lemértük. A kísérlet 
befejeztével a parcellák talajának 0-10 cm-es rétegéből mintát vettünk a laborató-
riumi vizsgálatokhoz.

Vizsgálati eredmények

A kísérlet során kijutatott fahamu kémhatása erősen lúgos. A tápelemek közül 
kiemelkedik a kálium-, a foszfor-, a kalcium- és magnéziumtartalma (1. táblázat). 
A kísérlet során bekevert talaj mechanikai összetétele alapján agyagos vályog fi-
zikai féleségű talaj, 27%-os agyagtartalommal, 60%-ot meghaladó leiszapolható 
résszel.



95

Vizsgált paraméter Mértékegység Eredmény
pH (H2O) 13,0 

a) szárazanyag m/m% 99,9 
b) térfogattömeg kg/dm3 0,926 

P mg/kg sz. a. 3721 
K mg/kg sz. a. 54160 
Ca mg/kg sz. a. 232900 
Mg mg/kg sz. a. 26850 
Al mg/kg sz. a. 17610 
Cd mg/kg sz. a. 6,47 
Cr mg/kg sz. a. 182 
Cu mg/kg sz. a. 110 
Hg mg/kg sz. a. < 0,50 
Ni mg/kg sz. a. 58,9 
Pb mg/kg sz. a. 85,0 
Zn mg/kg sz. a. 496 

1. táblázat. A kísérletben bekevert fahamu tulajdonságai és „összes” elemtartalma

A fehér mustár tesztnövények esetén sem a 7. napon megállapításra került 
kelésszámban, sem a kísérlet befejezésekor a parcellánkénti egyedszámban a ke-
zelések nem okoztak statisztikailag igazolható eltérést. A fehér mustár és az an-
gol perje tesztnövények zöldtömege és magassága esetén egyik fahamu dózis sem 
okozott igazolható változást.

A hamukezelés a talaj vizes szuszpenzióban mért pH-ját megnövelte. Fehér 
mustár esetén az azonos kezelésekből vett talajminták átlagolásából származó ta-
lajminta pH-ja a kontroll 6,4-es értékéről 7,6-ra, angol perje esetén 6,4-ről 7,6-re 
növekedett a 10 t/ha-os dózis kijuttatásakor. Az 1 mólos KCl-os szuszpenzióban 
mért pH-értékek követik a vizes pH változásait.

A hamudózisok hatására növekedett a talaj szénsavas mésztartalma, valamint 
a tápelemek közül a kálium, a foszfor, a kén, a magnézium és a cink mennyisége. 
A mészhiányos talaj szénsavas mésztartalma a 10 t/ha kezelés hatására 0,8 tömeg 
%-ra emelkedett. A nitrogén mennyisége a kezelés hatására nem változott, mivel 
a fa égetése során ez a tápelem gyakorlatilag elillan.

A kísérletben alkalmazott 10 t fahamu káliumtartalma megfelel 653 kg K2O 
ható-anyagnak hektáronként. Az AL-oldható K2O tartalom a kontroll 301 mg/kg 
értékéhez képest 792-re nőtt a legmagasabb dózis esetén a 0-10 cm-es rétegben, 
így a már eredetileg igen jó ellátottságú talaj káliumtartalma tovább növekedett.

A fahamuval kihelyezett foszfor mennyisége a maximális dózis esetén 85 kg 
P2O5 ha-tóanyagnak felel meg hektáronként. A P2O5-tartalom a kezelés hatására 
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760 mg/kg értékről 1144 mg/kg-ra változott a 0-10 cm-es rétegben, ezáltal az igen 
jó ellátottságú talajban tovább emelkedett a foszfor mennyisége.

A 10 t/ha-os kezelés a felső réteg szulfáttartalmát jelentősen megnövelte, érté-
ke 35,6 mg/kg-ra módosult a kontroll 11,9 mg/kg értékéhez képest.

A kezelés hatására a magnézium-ellátottság közepesről jóra változott, a ki-
indulási 141 mg/kg érték 398 mg/kg-ra emelkedett. A kezeletlen talaj EDTA-
oldható cinktartalma a fahamu hatására 5,29 mg/kg-ról 10,5 mg/kg értékre nőtt, 
ezáltal az ellátottság tovább javult (BUZÁS 1979). A réz és a mangán esetén nem 
volt megfigyelhető koncentrációnövekedés. A nehézfémek közül a kadmium ese-
tén volt növekedés megfigyelhető, a talajban a mennyisége 0,28 mg/kg-ról 0,50 
mg/kg értékre változott (3. táblázat).

Vizsgálati eredmények értékelése, következtetések

A laboratóriumi vizsgálatok alapján a fahamut magas kálium-, foszfor-, magnézi-
um- és kalciumtartalom jellemzi. Kémhatása erősen lúgos.

A fahamu hatással van a talajra. Mindkét tesztnövény esetén a 10 t/ha-os dó-
zis a talaj pH-ját megközelítőleg 1 egységgel növelte. A tápelemek közül a nitro-
géntartalom nem változott, viszont a kezelés hatására emelkedett a talaj kálium-, 
foszfor-, kén-, magnézium- és cinktartalma. A nehézfémek közül a kadmium 
esetén kismértékű növekedés volt tapasztalható.

A tesztnövények estén a kezelés a kelésszámban, a tőszámban, a növények ma-
gasságában és zöldtömegében nem okozott statisztikailag igazolható eltérést. A 
növények esetén még a maximális hamudózis alkalmazásakor sem jelentkezett 
toxikus hatás.

A kísérlet alapján a fahamu a mezőgazdaságban talajjavító anyagként és tá-
panyag-utánpótlás céljából hasznosítható. Lúgos kémhatása miatt elsősorban sa-
vanyú talajokon célszerű alkalmazni. A kedvező C/N arány biztosítása érdekében 
N utánpótlásra lehet szükség.

Összefoglalás

A fatüzelés mellékterméke a hamu, melyet elsősorban hulladékként kezelnek, pe-
dig talajjavító hatása a savanyú talajokon régóta közismert. 2009-ben indított kí-
sérletsorozatunkban vizsgáljuk a hamu összetételét, tápanyag-szolgáltató képes-
ségét, alkotórészeinek mobilizálhatóságát. 2010 tavaszán szabadföldi kisparcellás 
kísérletet állítottunk be 0, 1, 2,5, 5, 10 t fahamu/ha-nak megfelelő dózissal fehér 
mustár és angol perje tesztnövényekkel, gyengén savanyú, agyagos vályogtalajon. 
A vizsgálatot 10 kezeléssel (2 tesztnövény × 5 hamuterhelés), 4 ismétlésben, 40 
parcellán végeztük. A talaj pH-értéke a kontroll 6,4-es értékéhez képest a leg-
nagyobb dózis esetén közel 1 egységgel emelkedett mindkét tesztnövény esetén. 
A vizsgált makroelemek közül a 10 t/ha-os adag esetén a P2O5-tartalom 760-ról 
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1144 mg/kg-ra, a K2O-tartalom pedig 301-ről 792 mg/kg értékre nőtt. Az ada-
tok alapján a foszfor- és káliumtartalom már kezdetben is igen jó ellátottságúnak 
minősíthető, ami a fahamu hatására tovább nőtt. A kezelt talaj nitrogéntartalma 
szignifikánsan nem változott. A fahamu hatására az „összes” kadmiumtartalom 
kis mértékben emelkedett: 0,28-ról 0,50 mg/kg-ra növekedett.
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FOLYADÉKKROMATOGRÁFIÁS VÍZANALÍZIS

Nebehaj  Esztella
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kémiai Intézet
9400, Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

Bevezetés

A kromatográfiás módszerek komplex minták esetében is alkalmasak a megcél-
zott komponens elválasztására és minőségi/mennyiségi meghatározására [1]. 
Megoldást nyújtanak több nagyságrendet átívelő kvantitatív analízisre is, egyre 
csökkenő kimutatási határokkal. A zavaró komponensek hatása módszerfejlesz-
téssel kiküszöbölhető. A módszerek mintaigénye minimális, ugyanakkor ponto-
sak, hatékonyak és gyorsak [2].

Ionkromatográfia

A környezetanalitikai laboratóriumok egyik legelterjedtebb folyadékkroma-
tográfiás módszere az ionkromatográfia. Ezen elválasztási folyamat során a ve-
gyületeket ionos formában határozzuk meg, segítségével szervetlen ionokat és 
vízoldható szerves anyagokat detektálhatunk [3]. Ezen információk segítségével 
pedig olyan mindennapos kérdésekre adhatunk választ, hogy pl. a víz csecsemők 
számára alkalmas-e fogyasztásra, vagy a kútvíz iható-e [4].

Az ionkromatográfiának három típusa van attól függően, hogy az álló és moz-
gófázis ionjai között milyen kölcsönhatások jönnek létre. Ezek alapján ioncserélő 
kromatográfiát, ionpár képzésen alapuló kromatográfiát és ionkizárásos kroma-
tográfiát különböztetünk meg.

A három módszer közül az ioncserélő kromatográfia a legelterjedtebb a kör-
nyezetvizsgáló laboratóriumokban. Ioncserélő kromatográfiáról akkor beszé-
lünk, ha az állófázis felületén állandó értékű töltés található. Az elválasztás során 
a meghatározandó ionok kölcsönhatásba lépnek az állófázis ellentétes töltésű ion-
jaival, és a köztük lévő interakció erősségével arányos időt töltenek az állófázison, 
majd továbbhaladnak a mozgófázissal.
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1. ábra. Az ionkromatográf elméleti felépítése

Az állófázis pozitív vagy negatív töltésétől függően anion- vagy kationcserélő-
ket különböztetünk meg. Az anioncserélők lehetnek primer, vagy szubsztituált 
amino-, imino-csoportok, a kationok elválasztása pedig szulfonil- vagy karbo-
nil-csoportok segítségével történik. Az ioncserélők alapja mindig valamilyen 
szerves polimer, vagy módosított szilikagél.

A mozgófázis puffert tartalmazó víz-só-szerves oldószer elegy. A puffer kém-
hatásával a meghatározandó alkotó disszociációfokát, a só koncentrációjával az 
ellenion mennyiségét, míg a szerves oldószer tartalommal a komponens oldható-
ságát tudjuk változtatni a mozgófázisban [3]. 

Az ionkromatográfia gyakorlatában a forgalomban lévő detektorok 50%-át 
elektromos vezetőképesség mérésén alapuló műszerek teszik ki. Ezen módszer 
miatt nagyon fontos, hogy a detektorcellába áramló mozgófázis vezetése elhanya-
golható legyen a meghatározandó alkotó vezetőképességéhez képest. A mozgófá-
zis vezetésének csökkentése szupresszorral történik [4]. 

Az álló- és mozgófázis közötti anyagátmenet hajtóereje a két fázis kémiai po-
tenciáljának különbsége. A mozgófázis folyamatos mozgása miatt statikus egyen-
súly soha nem alakul ki a két fázis között, de mégis létezik egy dinamikus egyen-
súlyi állapot. Ennek leírására a megoszlási hányados alkalmas, amely az adott 
komponens álló- és mozgófázisban lévő koncentrációjának hányadosa.

A kromatogram (2. ábra) idő függvényében felvett detektorjel, ami alapján 
minőségi és mennyiségi kiértékelésre van lehetőség. A meghatározandó anyag 
retenciós ideje minőségi, míg csúcs alatti területe mennyiségi információt ad. A 
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retenciós idő (tR1, tR2) definíció szerint az az idő, amely a minta adagolásától az 
adott alkotónak a detektorban maximális koncentrációban való megjelenéséig el-
telik. A holtidő (tM) a mozgófázis állófázison való áthaladásának ideje.

2. ábra. Kromatogram

Az elválasztás hatékonyságát a szelektivitással és a felbontással jellemezhetjük. 
A szelektivitás azt mutatja meg, hogy képes-e a kromatográfiás rendszer két vagy 
több alkotó között különbséget tenni. A felbontás az egymást követő jelek meg-
különböztethetőségének mértéke [3].

Szennyvizek vizsgálata

A víz antropogén felhasználás során szennyvízzé válhat. Általában nem azok a 
szennyezők a legveszélyesebbek, amelyek a legszembetűnőbbek (kellemetlen 
szag, nem megszokott szín), hanem azok, amelyek kis koncentrációban vannak 
jelen, és minden trófikus szinten felhalmozódhatnak [5]. 

A szennyvizek vizsgálatának több oka lehet. A szennyvíztisztítás hatásfoká-
nak ellenőrzése mellett arról is meg kell győződni, hogy a tisztított szennyvíz 
visszavezetése a természetes vízfolyásokba nem okoz-e környezetterhelést. Ezen 
kívül a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátása-
ira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól határértékeket 
is előír [6]. Fontos monitorozni a szervetlen nitrogén és foszfor mennyiségét, 
ugyanis ezek a természetes vizekbe kerülve azok eutrofizációjához vezetnek [1]. 
A szervetlen nitrogént és foszfort anionok mérése esetén nitrit-, nitrát- és fosz-
fát-ion formájában ionkromatográfiával határozhatjuk meg. A méréshez szüksé-
ges mintamennyiség csekély, 20 μl, a mérés pedig gyors, mindössze 15 percet vesz 
igénybe. Ezt az időtartamot a minta-előkészítés sem hosszabbítja meg, ugyanis 
homogenizálás után a mintát egy 0,45 μm-es pórusméretű fecskendőszűrőn kell 
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szűrni, és utána injektálható az ionkromatográfba. Egy szennyvízminta tipikus 
mérési eredményei láthatók az 1. táblázatban.

Komponens Retenciós idő 
(min)

Koncentráció 
(mg/l)

Klorid-ion (Cl-) 5,24 151
Nitrit-ion (NO2

-) 5,99 0,5
Nitrát-ion (NO3

-) 8,07 5,0
Foszfát-ion (PO4

3-) 12,01 7,2
Szulfát-ion (SO4

2-) 13,94 268

1. táblázat. Szennyvízminta mérési eredményei

Ivóvizek vizsgálata
Az ivóvíz definícióját a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet  az ivóvíz minőségi kö-
vetelményeiről és az ellenőrzés rendjéről adja meg. Eszerint: az „ivóvíz: e rende-
letben meghatározott minőségű olyan víz , amely ivásra, főzésre, élelmiszer-készí-
tésre (…) szolgál, tekintet nélkül az eredetére”. Továbbá „a víz akkor felel meg az 
ivóvíz minőségnek, ha  nem tartalmaz olyan (…) koncentrációban mikroorganiz-
must, parazitát, kémiai vagy fizikai anyagot, amely az emberi egészségre veszélyt 
jelenthet” (7). Az anionokra vonatkozó határértékeket is ez a rendelet adja meg.

A fluorid-ionoknak fontos szerepük van a fogzománc védelmében. 
Határértékét 1,5 mg/l-ben határozták meg, ugyanis efelett már káros hatással 
van a fogak egészségére. A klorid-ion minden természetes és mesterséges víz-
ben megtalálható, főleg kalcium- és magnéziumsókból származik. 250 mg/l-es 
határérték felett sós íze lesz a víznek. A nitrit-ionok alacsony, 0,5 mg/l-es határ-
értéke azzal magyarázható, hogy a nitrit-ion a vér hemoglobinjához kötődve, azt 
methemoglobinná alakítja, aminek oxigénfelvevő- és szállítóképessége az eredeti 
hemoglobinénak csak tört része lesz. A nitrát-iont (határérték 50 mg/l) is ebből 
az okból szükséges monitorozni, ugyanis a csecsemők gyomrában a kémhatás a 
felnőttekétől eltérő, így ott a nitrát-ion könnyen nitrit-ionná redukálódik, okoz-
va ezzel a fent említett problémákat. A szulfát-ion határértéken (250 mg/l) felüli 
koncentrációja pedig szintén egészségre káros.

Összefoglalás

Az ionkromatográfia széles körűen felhasználható analítikai módszer. Segítségével 
nemcsak vízmintákat vizsgálhatunk, hanem kozmetikumokat (pl. fogkrém fluo-
rid-tartalmát), vagy élelmiszereket stb is. Megtudhatjuk, hogy mennyi fosz-
fát-iont tartalmaz az üdítő, mennyi nitrát-ion van a zöldségekben, milyen meny-
nyiségű szerves savat tartalmaznak a borok, de szénhidrátok és átmeneti fémek 
analízisére is lehetőséget nyújt [4].
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MIKROELEM VISSZAPÓTLÁS HATÁSA 
AZ ŐSZI BÚZA MINŐSÉGÉRE

Rózsa Eszter1-Pecze Zsuzsanna1- Nagy Lajos1- Szakál Pál2

1IKR Agrár Kft., Bábolna, 
2Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság-és Élelmiszertudományi Kar, 
Mosonmagyaróvár

Kivonat

A réz és cink komplexek összehasonlító vizsgálatát végeztük 2011-ben mészle-
pedékes csernozjom talajon. A vizsgált területek magas mész és foszfortartal-
mat, valamint cinkhiányt mutattak. Lombkezeléseket végeztünk Lupus fajtájú 
(Triticum aestivum L.) őszi búzában. A vizsgálathoz használt, az ökológiai gaz-
dálkodásban is engedélyezett szereket két időpontban, szárba szökkenéskor és 
virágzáskor juttattuk ki. A kezelt parcellák 0,5 ha nagyságúak voltak. A kísérlete-
ink során megállapíthattuk, hogy a 2,0 kg/ha dózisú cinkkel valamint a 2,0 kg/ha 
dózisú Cu2+-vel végezett kezelések jelentős, szignifikáns  többletet eredményez-
tek, mind a hozam, a nyersfehérje és a sikértartalom tekintetében is, azonban a 
kettő együttes alkalmazása nem mutatott egyik kezelés esetében sem szignifikáns 
növekedést a vizsgált paramétereknél. 

Summary

A comparative analysis of copper and zinc complexes were carried out in 2011, 
in chernozem soil. The study area showed high calcium and phosphorus content 
and zinc deficiency besides. The experiment area is situated in Regöly and ow-
ned by Recrea Ltd. Foliage treatments were performed in winter wheat (Triticum 
aestivum L.). The test chemicals were applied two times. The size of the treated 
plots were 0,5 ha. The experiments proved that both yield and quality parameters 
of winter wheat were positively affected by the applied doses 2,0 kg/ha of zinc, 
and by the applied doses 2,0 kg/ha of Cu2+. Increases of yield (18%), crude protein 
content (9%) and gluten content (11%) were found. The applied by C-complex 
didn’t show significant increase of the tested parameters.

Bevezetés, irodalmi áttekintés

Az esszenciális mikroelemek elengedhetetlenek az életfolyamatokban. A sejtekben 
lejátszódó folyamatok és különböző reakciók elősegítésében, szabályzásában vesz-
nek részt. Nemcsak a növényvilág számára, hanem az állati-és emberi szervezet 
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számára is nélkülözhetetlenek. Az elemek e csoportjába elsősorban fémionok tar-
toznak, így elsődleges szerepük is abban rejlik, hogy pozitív töltéseikkel az élőszer-
vezetben lévő molekulák negatív részeivel kapcsolatba tudnak lépni (Szakál, 1993).

Az esszenciális elemek közül cinkkel és rézzel végeztünk kísérleteket. A cink 
enzimalkotó, valamint enzimaktivátori szerepet tölt be. A peptidázok aktivitásával 
részt vesz a nitrogén anyagcserében. A mangánnal kölcsönhatásban az auxinter-
melés serkentése révén a növényi növekedés szabályzásában van nélkülözhetetlen 
szerepe (Várallyay et al., 2009). Cink hiányában a növényeknél klorózis, csökkent 
növekedés, hiányos terméskötődés, abnormális gyökérképződés, gyümölcsöknél 
ecsetágúság alakulhat ki. Felelős a riboszómák, az RNS és DNS szerkezetének sta-
bilizálásáért, az immunrendszer megfelelő működéséért. Az inzulin termelését és 
lebontását, glükóz-és lipid anyagcserét, a nemi hormonok megfelelő működését is 
befolyásolja (Pais, 1980). Hiány következtében az RNS és DNS polimeráz aktivitása 
csökken, a biomembránok oxidatív sérülése könnyebben megy végbe (Pais, 1980). 
Magyarország talajainak a MÉM NAK-os felmérések alapján, a vizsgált területek 
cca. 50 %-a mondható cink hiányosnak (Várallyay et al., 2009). Más források sze-
rint ez az arány akár a 60%-ot is elérheti (Kádár I., 2008). A talajok cink ellátottsága 
a talajtípuson kívül a talajok mész- és foszfortartalmától jelentősen függ, ugyanis 
magas mész- és foszfortartalmú területeken jelentős cinkhiány alakulhat ki. A réz 
nélkülözhetetlen az élő szervezetek számára. Mint esszenciális elem elengedhetet-
len a megfelelő életfolyamatok lejátszódásához, a légzési lánc aktiválója számos en-
zim aktivátora és alkotója (Shkolnyik 1984). Szerepe van a termésminőség, valamint 
termésmennyiség kialakításában, hatással van többek között a gabonák fehérje és 
sikér tartalmára is. Nem csak növénytáplálás szempontjából tölt be fontos szerepet, 
hanem gombaölő tulajdonságai révén fontos a növényvédelemben is. A növények 
számára elsősorban a talajban válik hozzáférhetővé, azonban talajaink rézellátottsá-
ga nagy egyenlőtlenségeket mutat, ez akár zavart is okozhat a növényi, valamint az 
állati táplálkozás egyensúlyában. A talajképző kőzetek ásványi anyag tartalma ha-
tározza meg elsősorban a talajok összes réztartalmát, ugyanúgy, mint a Zn és a Mg 
esetében. A talaj réztartalmának egyenlőtlensége problémát okoz az összes élelmi-
szertermelő mezőgazdasági ágazatban. A rézhiány a termelékenység csökkenését 
és termék minőségének romlását eredményezi. Rézszegény talajokon az intenzív 
növénytermesztés hatására gyakran előfordul rézhiány. Ezt fokozza a nagymennyi-
ségű foszfortrágya kijuttatása is, mivel a réz felvételét a túlzott foszfor koncentráció 
gátolja. A homokos talajokon nemcsak a foszfor, hanem a káliumtrágyázás is réz-
hiányt okozhat (Bergmann 1979). Kalászosoknál gyakori, hogy a rézből jól ellátott 
talajoknál is – a gátolt transzportfolyamatok következtében – gyakran mutatkozik 
rézhiány (Szakál et al. 2005). A rézhiány jellemző tünetei a fiatal leveleken jelent-
keznek először, később terjednek át az idősebb levelekre, terméscsökkenés, de akár 
a növény teljes torzulása is végbemehet. A levelek csavarodnak, hibásak és kloró-
zist, nekrózist mutatnak (Marschner 1995).
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Anyag és módszer

A 2011-es évben kísérletinket mészlepedékes csernozjom talajokon, Regölyben 
állítottuk be. Az ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett szerekkel, Lupus faj-
tájú őszi búzában (Triticum aestivum L.) végeztünk C komplex, Cu(II) szacharóz 
komplex, bázisos cink-karbonát komplex összehasonlító vizsgálatát nagyüzemi 
körülmények között. Célunk az optimális bel tartalom elérése a precíziós talaj és 
növényvizsgálatok alapján őszi búzánál, valamint az egészséges, minőségi élelmi-
szer előállítás követelményeinek való megfelelés.A kísérleti terület kiválasztásá-
nál elsődleges szempont a talajvizsgálati eredmények alapján a terület cink, mész 
és foszfortartalma volt (1. táblázat). A gazdaság teljes területén, annak ellenére, 
hogy nem vesz részt az Agrár-környezetgazdálkodási célprogramokban, három-
hektáros sűrűséggel precíziós talajminta-vételt végeztünk, így rendelkezésünkre 
álltak a szükséges információk, ahhoz hogy a legmegfelelőbb területet tudjuk ki-
választani vizsgálatainkhoz.

pH 
(KCl)

Kö-
tött-
ség

Össz. 
só CaCO3 

Hu-
musz NO3-N P2O5 K2O Mg Na Zn Cu Mn SO4

    % % % mg/kg
7,36 39 0,02 9,81 2,11 8 210 311 115 38 0,7 1,1 21 9,2

1. táblázat. Talajvizsgálati eredmények, Regöly 2010., IKR Zrt.
Table 1. Soil physical-and chemical characetistics at Regöly 2010., IKR Co.

A parcellákat sávos elrendezésben, négy ismétlésben kezeltük, egy parcella 
mérete 0,5 ha volt. A kijuttatásokat Damman önjáró permetezővel végeztük, mely 
GPS-el felszerelt, így a kezeléseket pontosan rögzítettük. Két fenológiai fázisban, 
szárba szökkenéskor és virágzáskor végeztük a kijuttatásokat.Az alkalmazott réz, 
C-komplex és cink dózisok: 0,1; 0,3;0,5;1,0;2,0  kg/ha. A kijuttatások után június-
ban növényi mintákat vettünk és azok mikroelem tartalmát, valamint minőségi 
paramétereit is vizsgáltuk laboratóriumban ICP-vel. Betakarítást GPS-el felszerelt 
hozam-és szemnedvesség mérős New Holland kombájnnal végeztük. Így az egyes 
parcellák hozam adatai pontosan a rendelkezésünkre álltak. Ezeket New Holland 
PFS szoftver segítségével térképileg ábrázoltuk és elemeztük. A betakarításról 
minden kezelt és kontroll parcelláról mintát vettünk és a terményt laboratórium-
ban ICP-vel vizsgáltuk. A zelenyszámot, nyersfehérje %, sikér %, keményítő %-ot 
mértük. A kapott eredményeket matematikai módszerekkel értékeltük.

Eredmények és következtetések

Megállapíthattuk, hogy mind a Cu2+-vel, a C-komplex-el és a Zn-el végzett keze-
lések is növelték a hozamokat a kontroll területekhez képest. Az 1,0 kg/ha és a 2,0 
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kg/ha dózisú cinkes kezeléssel 7 t/ha feletti hozamot értünk el, a kontroll parcel-
lákon ezzel szemben 6 t/ha alatti volt az őszi búza termése. Ez 18 %- os különb-
séget jelentett a bázisos cink-karbonáttal kezelt és a kezeletlen parcellák között 
(1. ábra). A 2,0 kg/ha dózisú cinkkel való kezelés szignifikánsan emelte a termés 
mennyiségét SzD5%=0,93. A Cu2+ kezeléssel 6,2 t/ha termésátlagot értünk el ez 
csupán 4%-os többletet jelentett a kontroll parcellákhoz képest, a C-komplex-el 
való kezelés 4,7%-os terméstöbbletet eredményezett. A 2011 évi aszályos időjárás 
az őszi búza terméshozamára limitáló tényező volt, így nem tudott kiteljesedni, 
ugyanis a vegetációs időben a csapadékeloszlás a következőképpen alakult: febru-
ár:3 mm, március:38 mm, április: 3 mm, május: 44 mm, június: 72 mm.. Azonban 
megállapítható volt, hogy a csapadékhiány ellenére jelentős terméstöbbletet ér-
tünk el a cikkel kezelt területeken.

1. ábra. Bázisos cink-karbonát, Cu2+szacharóz komplex, 
C-komplex kezelés hatása az őszi búza hozamára

Figure 1. Effect of zinck-carbonate, Cu2+and C-komplex on the yield of winter wheat

A nyersfehérje tartalom vizsgálatának eredményeit a 2. ábrán foglaltuk össze. 
A kapott adatok alapján megállapítottuk, hogy majdnem valamennyi kezelés a 
nyersfehérje tartalom növekedését eredményezte, kivéve a 0,1 kg/ha dózisú cin-
kes kezelést. A növekedés a 2,0 kg/ha dózisú cinkkel kezelt területen a kontroll 
parcellákhoz képest 9%-os volt. Az 1,0 kg/ha és a 2,0 kg/ha dózisú Cu2+ valamint a 
réz és cink együttes használata 15% illetve 11%-os többletet jelentett. Ma a keres-
kedők nagy része az őszi búzát a nyersfehérje mennyisége alapján kategorizálja és 
ismeri el árban a magasabb értéket. Nagyon fontos ezért, hogy akár 1%-os nyers-
fehérje tartalom növekedés is jelentős többletet, jelenthet a nyereségben.
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2. ábra. Bázisos cink-karbonát, Cu2+ szacharóz komplex és 
C-komplex kezelés hatása az őszi búza nyersfehérje tartalmára

Figure 2. Effect of zinc-carbonate, Cu2+ and C-komplex on the raw protein 
content of winter wheat

A sikértartalom a cinkkel kezelt területeken szintén növekvő tendenciát mu-
tatott a kezeletlen parcellákhoz képest (3. ábra). Az elemzéskor a kapott adatok 
alapján 11 %- os növekedést állapítottunk meg a 2,0 kg/ha dózisú cinkkel kezelt 
területen, és 20%-os sikértöbbletet, szignifikáns növekedést eredményezett a 2,0 
kg/ha dózisú Cu2+-vel való kezelés.  A réz és cink együttes használata során 16%-
os sikérnövekedést tapasztaltunk. A többi dózissal végzett kezelés nem eredmé-
nyezett szignifikáns növekedést a kezeletlen területekhez képest.

3. ábra. Bázisos cink-karbonát, Cu2+ szacharóz komplex és
C-komplex kezelés hatása az őszi búza sikér tartalmára
Figure 3. Effect of zinc-carbonate, Cu2+ and C-komplex 

on the gluten content of winter wheat 
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KÖRNYEZETI PARAMÉTEREK ÁLTAL OKOZOTT 
TALAJMOZGÁSOK MONITOROZÁSA FÚRÓLYUK 
DŐLÉSMÉRŐKKEL LEJTŐS TERÜLETEKEN 

Bódis Virág Bereniké 

MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet, 9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6-8.

Bevezetés

A földcsuszamlások kutatásában mind nagyobb teret nyer a növényzet hatásának 
vizsgálata. A témában írt cikkek száma főleg a 2000-es évek elejétől nőtt meg, 
melyek leginkább a növényzet eróziócsökkentő hatásaival foglalkoznak (Zheng, 
2006; Pollen-Bankhead, 2010). Azonban kevés vizsgálat foglalkozik a hidrológiai 
és meteorológiai paraméterek kis elmozdulásokra gyakorolt hatásával (Garcia, et 
al., 2010; Mentes és Bódis, 2012). 

Kutatásaink során összefüggéseket kerestünk a növényi életfolyamatok napos 
és éves periódusában, a különböző környezeti paraméterek hatásában, valamint a 
talajdőlések napos és éves változásaiban.

Kulcsszavak: földcsuszamlás, vegetáció, meteorológia, meteorológia

Vizsgálati módszerek

Vizsgálatainkat a Soproni-hegységben végeztük. A vizsgálati terület 510 m tenger-
szint feletti magasságban, egy 15 %-os lejtésű ÉÉNy-i irányú lejtőn helyezkedik el. 

A mért paraméterek közül, a szélsebesség, a szélirány, a csapadék, a léghőmér-
séklet, a fúrólyuk hőmérséklet, a talajnedvesség és a napsugárzás órás adatsorait 
használtuk.

A területen különböző mélységekben regisztrálják a talajnedvesség változá-
sát, amiből a gyökérzónában lévő talajvíztartalom órás értékét számítottuk Euler 
módszer segítségével.

A növényi életfolyamatok modellezéséhez az evapotranszspiráció használtuk, 
melynek nagyságát Penman-Monteith módszer segítségével számítottuk (Allen 
et al., 1998).

A különböző mért és számított paraméterek adatsorát hasonlítottuk össze a 
lejtő dőlési értékeivel, amelyeket Applied Geomechanics Inc. gyártmányú, két-
komponensű, 0.1 μrad érzékenységű sekélymélységű fúrólyuk dőlésmérővel re-
gisztráltunk (a +x komponens a keleti irányú, míg a +y északi dőlésnek felel meg). 

A rövid, ill. a hosszúperiódusú változásokat külön-külön vizsgáltuk, ezért a 
dőlési regisztrátumokat alul- illetve, felül-áteresztő szűrővel szűrtük. A különböző 
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paraméterek és a talajdőlés kapcsolatának kimutatásához pedig főkomponens 
analízist, többváltozós regressziós analízist, Pearson és Spearman-féle rang-kor-
relációt alkalmaztunk.

Vizsgálati eredmények

Az eredő dőlés értéke (a keleti és északi dőlési vektorok összege) 107 μrad ÉÉNy- 
DDK-i irányba, ami azonos a lejtő irányával. 

Csapadék és talajvíztartalom
Habár a csapadék közvetlen szerepe elhanyagolható a területen, közvetett módon 
fontos tényező. Növeli a talaj nedvességét és azon keresztül a víztartalmát is, ami 
a főkomponens analízis alapján a vizsgált paraméterek között a legnagyobb ha-
tással van a talajdőlési értékekre (1. ábra).

1. ábra. Talajvíztartalom növekedése fáziskéséssel dőlésváltozást okoz

A Pearson-féle korreláció eredményei szerint az északi dőlési komponens jó 
pozitív korrelációt mutat a talajvíztartalom változásával (korrelációs együttha-
tó> 0,7), míg a déli irányú dőléssel gyenge negatív kapcsolatot ad (k.e. > -0,59). 
A vizsgálati területen 1 mm talajvíztartalom változás 0,51 μrad dőlési változást 
okozott ÉÉNy-i irányba.

A növényzet nagy hatással van a talajvíztartalom dőlésre gyakorolt hatására, 
mivel az életfolyamatai során felvett vízzel csökkenti a talajvíztartalmat.
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Hőmérséklet
A főkomponens analízis azt mutatta, hogy a talajvíztartalom után a levegő hő-
mérsékletének van a legnagyobb hatása a dőlési értékekre. A területen 1 °C levegő 
hőmérsékletváltozás 1,8-2 μrad dőlési változást okozott az eredő dőlési értékek-
ben KDK-i irányban.

Szél
A szél önmagában nem okoz nagy változást. A hatás akkor szembetűnő, amikor 
a talaj víztartalma nagy, illetve nőni kezd csapadékos időjárás esetén (2. ábra). 

2. ábra. A szél és a talajvíztartalom együttes hatása a dőlésre

Kisebb sebességű szél is okozhat nagyobb dőlést (a fák ingatásával) magas ta-
lajvíztartalom esetén, míg az erősebb sem okoz nagymértékű elmozdulást min-
den esetben, ha a talajvíz alacsony értéket mutat. Ezt nagymértékben befolyásolja 
a növényzet aktív időszaka, amikor a talajvíztartalmat a fák jobban csökkentik

A szélsebességen kívül befolyásolja a terület dőlési értékeit a szél iránya is. 
A nyugati irányú szélsebesség növekedés (negatív keleti szélirány) keleti irányú 
dőlésváltozást okozott (3. ábra). 

Hosszabb ideig tartó szélsebesség esetén 1 m/s szélsebesség megváltozás kb. 5 
μrad dőlést okoz.
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3. ábra. A növekvő sebességű nyugati szél keleti dőlést okoz

Növényzet hatása
A vizsgálatok során elválasztva kezeltük a növényzet aktívan párologtató tavaszi 
és nyári, illetve a téli nyugvó időszakát. 

A dőlési érték változása nagyobb (1-2 μrad) az aktív periódusban (tavasz és 
nyár), mint a téli időszakban (<0,4 μrad). A fák aktív periódusában, amikorra a 
talajvíztartalom szintén magas és sok csapadék esik, a dőlési amplitúdók szintén 
nagyok, és jó korrelációt mutatnak az evapotranszspirációval (4. ábra). 
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4.ábra. A napos evapotranszspiráció, csapadék és talajvíztartalom hatása

Összefoglalás

A folyamatos dőlésmérés adatsorai egyértelműen igazolták, hogy a növényzetnek 
nagy szerepe van a lejtők mozgására. Életfolyamataival közvetlenül csökkenti a talaj 
víztartalmát, míg közvetetten a környezeti paraméterek hatását módosítja. Az ered-
mények azt igazolják, hogy megfelelő növénytakaróval növelhető a lejtők stabilitása. 
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ÖKOTOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK CSÍRÁZTATÁSI 
TESZTTEL

Limp Zsolt, Béres Csilla
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar

Bevezetés

A XIX. században bekövetkezett gazdasági és ipari fejlődés következtében, mely 
fejlődés a mai napig folyamatos exponenciális emelkedést mutat, egyre nagyobb 
mértékben terhelődik a környezet, ami gyakran az embert is közvetlenül  ve-
szélyezteti.  A levegőbe, talajba, a felszíni és a felszín alatti vizekbe igen sokféle 
szennyezőanyag kerülhet, melyeknek az ökoszisztémára gyakorolt rövid, illetve 
hosszú távú hatásainak megismerése a további károsodások megelőzése érdeké-
ben elengedhetetlen. A szennyezőanyagok közül fokozott problémát jelentenek a 
nehézfém szennyeződések, melyek egyrészt az ipari és kommunális hulladékok 
nem megfelelő kezelése révén kerülnek a környezetbe, másrészt különböző ipari 
tevékenységek során. Veszélyességük abból fakad, hogy a táplálékláncba épülve 
felhalmozódnak és hosszútávon egészségkárosító hatást fejthetnek ki, extrém 
esetekben a mérgezés halálos kimenetelű is lehet.

Egy környezetbe kerülő vegyi anyag, tényleges kockázata, rövid és hosszú 
távú hatása csak a környezettel való tényleges kölcsönhatások révén nyilvánul 
meg igazán. Az ökoszisztémák egészére kiterjedő vizsgálatok nem kivitelezhető-
ek, ezért előre meghatározott fajok, vagy laboratóriumi tesztorganizmusok vegyi 
anyagokra történő válaszreakciójából következtetünk az ökoszisztéma egészének 
válaszára. Vizsgálva a környezet állapotát, érzékenységét, kitettségét, megbízható 
és összehasonlítható eredményeket csak akkor, szerezhetünk, ha szabványosított 
módszereket és tesztorganizmusokat használunk.

Anyag és módszer

A talaj élővilágának a mikroorganizmusok mellett jellemző tagjai  a növények. A 
tápláléklánc alapját képezik, vizuálisan is megfigyelhetőek, és bizonyos szennye-
zőanyagokra nagyon érzékenyek. Toxicitás mérésén kívül a bioakkumuláció ki-
mutatására és számszerűsítésére alkalmasak. Széles körben elterjedt tesztnövény 
a fehérmustár (Sinapis alba L.). A szennyezőanyagok egy része gátolja a csírázást, 
a csírázásgátlás arányos a szennyezőanyag, koncentrációjával, illetve hatásával. 
Szennyezett víz, illetve talaj állapotfelmérésére és minősítésére használható. A 
csíranövényekkel végzett tesztek előnyei hogy, a teszt-élőlény vetőmag formájá-
ban könnyen tárolható, a kísérlet kis helyen elvégezhető, és olcsó.
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Vizsgálatomban csírázásgátlási teszteket végeztem a fehér mustáron (Sinapis 
alba L.), melynek célja a CdSO4 (Kadmium-szulfát) csírázásgátlási hatásának 
megállapítása különböző koncentrációkban, mind savas, mind lúgos közeg-
ben, továbbá a K2CrO4 (Kálium-kromát), K2Cr2O7 (Kálium-dikromát), és CrCl3 
(Króm(III)-klorid) egymáshoz viszonyított csírázásgátlási hatásainak megál-
lapítása, szintén különböző koncentrációkban végzett csíráztatási kísérlettel.  
Vizsgáltam továbbá az eltérő időpontokban vett szombathelyi kommunális szeny-
nyvíz minták nehézfém összetételét, annak érdekében, hogy az összetétel eltéré-
séből konzekvenciákat vonhassak le a csírázásgátlást befolyásoló nehézfémekről.  

A teszt típusa egy fajt alkalmazó, laboratóriumi, növényi, 
akut toxicitási teszt.

Alkalmassága pórusvízre, talajkivonatra és teljes talaj vizes 
szuszpenziójára

Tesztorganizmus fehér mustár (Sinapis alba)
Végpont csírázásgátlás a kontroll minta százalékában
Magok száma Petri-csészénként 25 db
Hőmérséklet 20 +/- 1oC
Szükséges eszközök Petri-csésze, főzőpohár, Erlenmeyer-lombik, 

mérőlombik, 5 ml-es pipetta, , szűrőpapír, 
alufólia, analitikai mérleg

Szükséges műszer műszer nem szükséges a kiértékelés vizuális
Tesztelés időtartama 72 óra, fénymentes közegben
Szabványosított módszerek MSZ 21976-17:1993, MSZ 22902-4

Eredmények

1. ábra. Kadmium-szulfát csírázást gátló hatása semleges, lúgos, és savas közegben 

Az első kísérletben vizsgáltam a kadmium-szulfát csírázást gátló hatását 
semleges, savas, illetve lúgos közegben, eltérő koncentrációk mellett. A 100%-
os gátló hatást 0,05 mol/dm3-es töménységű oldatnál értem el, így ezeknél a 
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mintáknál az ennél alacsonyabb koncentrációk csírázásgátlását vizsgáltam. Az 
1. ábrán jól látható, hogy semleges közegben a kadmium-szulfát csírázás gátlása 
a koncentráció csökkenésével egyenes arányosságban csökken. Lúgos közegben 
a csírázás gátlás, a koncentráció csökkenésével növekszik. Ennek magyarázata, 
hogy a magasabb pH mellett a nehézfém-kationok mobilitása (felvehetősége) 
csökken. A 0,001 mol/dm3-es töménységű mintáknál közel megegyező a kad-
mium-szulfát gátló hatása, semleges, savas, illetve lúgos közegben (1. ábra).

2. ábra. A króm eltérő formáinak gátló hatása különböző koncentrációkban.

A következő, vizsgálatra kiválasztott nehézfém a króm volt. A vizsgálat cél-
ja annak megállapítása, hogy a króm különböző formáiban, milyen mérték-
ben hat a csírázásra. A vizsgált anyagok a kálium-kromát, kálium-dikromát, és 
króm(III)-klorid. A csíráztatást semleges közegben végeztem, 0,01 mol/dm3 
és 0,0001 mol/dm3 közötti hígításokban. 0,01 mol/dm3-nél a króm(III)-klorid 
gátolt legkevésbé, a kálium-dikromát pedig a legintenzívebben. Az töménység 
csökkenése és a króm(III)-klorid gátló hatása között nem találtam egyértelmű 
összefüggést. A kálium-dikromát gátló hatása és az oldat töménysége között 
közel egyenes arányosság van. A kálium-kromát gátló hatása a 0,001 mol/dm3 

csökken, ezután ismét növekszik. A legkisebb töménységű oldatoknál a króm(I-
II)-klorid bizonyult a leginkább gátló hatásúnak (2. ábra).
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3. ábra. A szennyvíz csírázásgátlása a mustármagra

Ebben a kísérletben a szombathelyi regionális szennyvíztisztítóba beérkező, 
két különböző időpontban vett szennyvízminta csírázásgátlását hasonlítottam 
össze. Az „A” jelzésű szennyvízmintát 2012.12.10.-én vettem, melyben a mus-
tármagok átlagos csírázásának értéke 9 db lett Petri csészénkét. A „B” jelzésű 
szennyvíz mintavétele 2013.02.22.-én történ. Ez esetben az átlagos csírázás 4 db 
mustármag volt. Az átlagokat egyenes vonallal jelöltem (3. ábra). Az „A” minta 
esetén 3,3 a „B” mintánál 3,4 volt a szórás. Az ábrán megfigyelhető, hogy a feb-
ruárban vett minta csírázásgátlása közel a duplája, mint a decemberben vetthez 
képest. A különböző értékek oka lehet a szennyvízminták eltérő nehézfémtar-
talma (3. ábra).

4. ábra. A vizsgált szennyvíz nehézfém tartalma
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Ebben a vizsgálatban hivatott a szennyvízminták nehézfémtartalmának és 
összetételének meghatározása volt a cél, annak érdekében, hogy meghatároz-
hassam a gátló hatás változásáért felelős nehézfémet. Az „A”(kék) jelzésű szeny-
nyvízmintát 2012.12.10.-én vettem, a „B”(piros) jelzésű szennyvíz mintavétele 
2013.02.22.-én történt. A minták nehézfémtartalmának meghatározását ICP-vel 
(induktív csatolású plazma) végeztük.  Az előző vizsgálatok rámutattak, hogy a 
„B” jelzésű szennyvíz nagyobb mértékben gátolta mind a Sinapis alba csírázását, 
mind a Photobacterium phosphoreum álltali fénykibocsájtást. Az ábrán az alu-
minium mennyiségében van szembetűnő eltérés, ami okozhatja a  „B” jelzésű 
szennyvízminta intenzívebb gátló hatását.  
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EGY KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZITELEP TISZTÍTÁSI 
HATÁSFOKÁNAK ELEMZÉSE VIBRIO FISCHERI 
TESZTORGANIZMUSSAL

Farsang Ágota1, Béres Csilla1, Ács András2, Kováts Nóra2, Rétfalvi Tamás3

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Földrajz és Környezettudományi Intézet 
2 Pannon Egyetem Mérnöki Kar Limnológia Tanszék 
3 Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Kémia Intézet 

Kivonat

Kutatásunkban abiotikus paraméterek és nehézfémek hatásait vizsgáltuk egy kom-
munális szennyvízkezelő üzem működésére. Vibrio fischeri baktériummal végez-
tünk ökotoxikológiai tesztelést a telep több pontján vett mintákból. Méréseinkkel 
igazoltuk a csapadék hígító hatását és a hőmérséklet jelentős szerepét a toxicitás 
változásában. A nehézfémek a biológiai medence iszapjában dúsultak fel, ezzel egy-
idejűleg korlátozódott a biológiai hozzáférhetőségük és általa csökkent a toxicitás.

Kulcsszavak: kommunális szennyvíz, Vibrio fischeri, hőmérséklet, csapadék, ne-
hézfémek, toxicitás 

Bevezetés

Kutatásunk során vizsgáljuk a szombathelyi szennyvíztelepre bekerülő szeny-
nyvíz, a tisztítás folyamatában lévő szennyvíz és az elfolyó víz ökotoxikológiai 
paramétereit és összes nehézfémtartalmát. Kapcsolatot keresünk a toxikológiai 
eredmények és a mért abiotikus paraméterek között. A települési szennyvizekben 
kis mennyiségben találhatók a nehézfémek. A Vibrio fischeri tesztorganizmus ne-
hézfémekre való érzékenységével számos kutató foglalkozott. Fulladosa és társai 
(2005) számos nehézfémre elvégezte a tesztelést változó pH értékek mellett. A 
(Zn(II), Pb(II), Ag(I), Co(II)) a pH változásával kis mértékben eltérő, de megfe-
lelő érzékenységet mutatott a baktérium. Dutka és Kwan (1981) oldott cink eseté-
ben 3,5ppm mennyiségnél mért EC50 értéket a tesztszervezettel. Kutatásunkban 
az összes nehézfémtartalmat vizsgáltuk a szennyvízben és kerestük a kapcsolatot 
a kémiai-analitikai és az ökotoxikológiai vizsgálatok között. 

Anyag és módszer

A kutatás helyszíne Szombathely város 100000 lakosegyenértéknél nagyobb kapa-
citású regionális szennyvíztisztító telepe. A mintavételezésnél minden alkalommal 



124

mintát vettünk a szennyvíztisztító befolyójánál, az előülepítő után, az aerob bioló-
giai medence végén és a kifolyónál. A különböző évszakokban, eltérő csapadék-
viszonyok mellett vett mintákkal lehetővé válik a szennyvíztisztító működésének, 
tisztítási hatásfokának a telep hossz-szelvényén keresztüli elemezése. Az ökotoxiko-
lógiai vizsgálatokat Vibrio fischeri tesztorganizmussal végeztük el az ISO/EN/DIN 
11348-3:2000 szabvány alapján. A lumineszcenciát Ascent (szűretlen mintáknál) és 
Microtox (szűrt mintáknál) típusú luminométeren mértük. Az összes fémtartalom 
meghatározását az MSZ 1484-3:2006 szabvány alapján végeztük. A roncsolás Mars 
mikrohullámú roncsoló berendezéssel, az elemanalízis Spectro Genesis ICP-OES 
készülékkel történt. 

Eredmények értékelése

A minták Microtox készüléken mért EC50 értékei valamint a mintázást megelőző 
napon lehullott csapadékmennyiség látható az 1. ábrán. A befolyótól az elfolyóig 
folyamatosan csökken a toxicitás. Az elfolyónál már nem is mérhető, ezért az 
ábrán nem szerepelnek az adatok. A telep üzemelése a toxikus szennyező anyagok 
eltávolítása szempontjából megfelelő. 

1. ábra. A szennyvíz minták EC50 értékei és a mintázás előtti napon 
lehullott csapadék mennyisége

Vizsgáltuk a nagy intenzitású csapadék hatását a különböző műtárgyaknál 
vett minta toxicitására. A mintázás előtt két alkalommal volt jelentős menny-
iségű és nagy intenzitású csapadék: 2012 július 25-én (24mm) és november 6-án 
(43mm). A júliusban lehullott csapadéknak már nem volt hatása a befolyó sze-
nnyvíz toxicitására, a mintázás idejére már levonult a csatornában a hidraulikai 
terhelés. A hígító hatás még a rövid, pár órás tartózkodási idejű előülepítőnél sem 
jelentkezett. A biológiai medence nagy térfogatú, több napos tartózkodási idejű 
műtárgy, itt már kimutatható a mért EC50 értéknél a nyári felhőszakadás hatása. 
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A novemberi mintavételnél majdnem dupla mennyiségű csapadék hullott le a 
júliusihoz képest. Ekkor a telepet szinte átmosta a hirtelen lezúduló csapadék, a 
hígító hatás minden műtárgynál jól érzékelhető. 

2. ábra. Toxicitás csökkenése a befolyótól a biológiai medence végéig

A toxicitás csökkenését a befolyótól a biológiai medence végéig elemeztük (2. 
ábra). Melegebb időszakban kisebb toxicitás csökkenés tapasztalható, sőt, egy 
hosszabb kánikulai időszak (2012.06.27- 07.10.) után toxikusság növekedése ta-
pasztalható. Az első öt meleg időszakban vett mintánál a toxikusság csökkenése 
erősen változó értékekkel átlagosan 57% volt. A következő öt mintavétel a hideg 
időszakban történt, a toxicitás csökkenése magas, átlagosan 80%-os volt. 

Az összes elemtartalom vizsgálata során nikkelt, ólmot, kobaltot, rezet és cin-
ket találtunk az előkészített mintákban változó mennyiségben. A toxikusságot 
okozó fémek közül a befolyóban a cink és a réz mennyisége a jelentősebb (0,2-
2mg/l), a nikkel és az ólom és a kobalt csak tízes μg nagyságrendben fordul elő. 
A toxicitást Ascent luminométeren mértük, mely jól tolerálja a zavaros mintákat, 
így az általa kapott EC50 értékek összevethetők az összes fémtartalom adatai-
val. Egyértelmű korrelációt nem tapasztalunk az összes fémtartalom és a toxici-
tás között. Az előülepített szennyvízben a bejövőhöz képest már nagyobb, közel 
3-30-szoros mennyiségben mutathatók ki a vizsgált elemek. A mért toxicitás csak 
kis mértékben csökken. A biológiai medence végén levett nagy mennyiségű ele-
veniszapot tartalmazó mintákban a fémek feldúsulásának mértékét jelentős. A 
bejövő nehézfémek a szennyvíztisztítás során a toxikus szerves anyagokhoz ha-
sonlóan az iszapban koncentrálódnak (Koppe et al. 2008). A biológiai medencé-
ből vett, fémekben nagymértékben feldúsult minták toxicitása már alacsonyabb, 
mint a bejövő szennyvízé. A szennyező fémek olyan erősen kötődhetnek a mát-
rixhoz, hogy onnan kioldódásuk biológiai hatásokra nem lehetséges. Az elfolyó 
víz fémkoncentrációja már jelentősen lecsökken a befolyóhoz képest. A szenny-
vízzel beérkező nehézfémek nagy része a telepen a tisztítás során, az iszapvonalon 
távozik. 
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Összegzés

A telep a Microtox készüléken végzett mérések szerint jól működik, a toxicitás 
teljesen lecsökken mire a tisztított szennyvíz eléri a befogadót. A nagy menny-
iségű, intenzív csapadékhullás átmossa a telepet, felhígítja a mintákat, és ezáltal 
csökkenti a toxikusságukat. A hőmérsékletnek is jelentős szerepe van a szenny-
víztisztítás közben a toxicitás változásában. A biológiai medencében az összes 
fémtartalom jelentősen feldúsul, viszont a toxicitás a befolyóhoz képest lecsök-
ken. A fémek adszorbeálódva a szilárd részecskékhez már biológiailag inaktívvá 
válnak. A kifolyónál már jelentősen lecsökken a fémtartalom, annak nagy része 
az iszapvonalon távozik. Egyértelmű korrelációt nem tapasztalunk az összes 
fémtartalom és a toxicitás között. 
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SZÉLERÓZIÓ A MEZŐGAZDASÁGBAN

Tatárvári Károly - Nagy Nikoletta Edit

Nyugat – Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar, Környezettudományi Intézet, Kémiai Intézeti Tanszék

Bevezetés

A szélerózióval érintett területek nagysága folyamatosan növekszik a sivata-
gosodás, illetve szárazodás következményeként. A jelenség főleg a csapadék csök-
kenésével és egyenetlen eloszlásával magyarázható. Magyarországon a Duna-
Tisza közi homokhátságon észlelték először a tendenciát regionális méretekben. 
A Duna-Tisza közi homokhátság talajainak közel 90%-a rendkívül érzékeny a 
szélerózióra (Nyíri, 1993). A hazai és nemzetközi kutatások főként, a C-N arány 
alakulásával (Hoffmann, C., et al., 2008), illetve a foszfortartalom változásával 
foglalkoztak a tanulmányok, hazai viszonylatban csernozjom talajok tápanyag-
veszteségét vizsgálták (Farsang A,. et al., 2011), azonban a homoktalajokkal kapc-
solatban hasonló tanulmány eddig nem készült.

Munkánk során arra kerestük a választ, hogy mezőgazdasági területeken a 
szélerózió mennyiben változtatja meg a talaj felső 0-10 cm-es rétegének, mezőgaz-
dasági, környezetvédelmi szempontból fontos összetevőinek mennyiségét, úgy-
mint: összes só %, CaCO3, NO3-NO2-NO, P2O5, K2O, Na.

Véleményünk szerint, a talajszemcsék elhordásával együtt, az említett rétegből 
a makro- és mikroelemek is folyamatosan helyet változtatnak, ezzel különböző 
negatív hatásokat kifejtve (felhalmozódás, növénytermesztés eredményességének 
korlátozása). 

Ennek megfelelően választottunk ki 6 mintavételi pontot, amelyek a 
homokhátság talajtípusaira, agrárművelési ágaira jellemző, nem öntözött, nagy 
kiterjedésű, egybefüggő mezőgazdasági területek voltak.

Kulcsszavak: szélerózió, erózió, eróziós tápanyag veszteség

Anyag és módszer

Mintavétel: a felső 10 cm-es rétegből történt, mivel közvetlenül ezt a réteget érinti 
a szélerózió. A mintákat 1-től 6-ig számokkal jelöltük. Egy - egy mintánál az 1. tá-
blázatban megadott EOV koordinátákkal jelölt mezőgazdasági táblákról vettünk 
10 pontból mintákat, a részmintákat egyesítettük.
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Mintaszám 1. minta 2. minta 3. minta 4. minta 5. minta 6. minta
EOV koor-

dináták, 
EOVY

685772.0 684490.7 680671.6 681950.6 685772.0 678140.8

EOVX 169266.3 172970.8 172944.5 171097.4 169266.3 171078.4

1. táblázat. A minták területhasználati jellemzői, mechanikai félesége és EOV koordinátái

Minták előkészítése a széleróziós és talajtani vizsgálatokra: a mintákat 105 Co-
on légszárazra szárítottuk, 2 mm-es szitán homogenizáltuk. A szélcsatornás, és a 
laboratóriumi vizsgálatokat háromszoros ismétlésben végeztük el. 

Szélcsatornás mérések: a homogenizált légszáraz talajt egy 5 cm mély, 30x50 
cm felületű fémtálcában helyeztük el a szélcsatornában. Meghatároztuk a minták 
kritikus indítósebesség értékét, négy sebességfokozaton, három ismétlésben 
mértük az 5-5 perc alatt elszállított anyag tömegét. Az egyes szélsebességi foko-
zatok a következők voltak: I. 11,2-11,6 m/s; II. 12,5-13,3 m/s; III. 14-14,4 m/s; IV. 
15,5-15,7 m/s. A távozó hordalékot felfogtuk.

A talajminták és a hordalékok vizsgálata: meghatároztuk az Arany-féle kötöttségi 
számot (KA) (Buzás I. 1993), mechanikai összetételt pipettás eljárással (Buzás I. 1993), 
a szénsavas mésztartalmat (CaCO3) Scheibler-módszerrel (Buzás I. 1988), a minták 
kémhatását pHH2O, pHKCl (Buzás I. 1988), humusztartalmukat (szerves szén-tarta-
lom, C%) Székely módszerével (Buzás I. 1988). A talaj NO3-N-tartalmának megha-
tározását 1 mólos KCl kivonatból kolorimetriás módszerrel végeztük (Baranyai F. et 
al. 1987). A foszfor-, kálium- és nátriumellátottság jellemzésére ammónium-laktát 
pufferrel készítettünk talajkivonatot (AL-módszer, Egnér, H. et al. 1960). A talajkivo-
nat P-, Na- és K-tartalmát ICP módszerrel határoztuk meg.

Eredmények és diszkusszió

A mechanikai összetétel eredményeinek kiértékelése az USDA rendszer alap-
ján készült. A homokfrakció mennyisége 53-tól 97%-ig változott a mintákban 
(1. ábra). A második leggyakoribb az iszap frakció, 3-21% között. Három min-
ta esetében mértünk nagyobb iszap- és agyagtartalmat, ami a lösztartalmú ta-
lajképző kőzetnek, valamint a mintavételi hely vízgyűjtő voltának tudható be 
(Négyesi G. 2009), az azonos mechanikai talajféleségek változó százalékos arán-
yai egy adott területen belül főleg a domborzati különbségek miatt jönnek létre, 
de érvényesülnek annak a talajképző kőzetnek hatásai, ahonnan az erózió a sze-
mcséket elszállította.
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1. ábra. A minták mechanikai összetétele

A kritikus indítósebesség és a kötöttség között is várható volt az összefüggés, 
hiszen az Arany-féle kötöttségi szám rálátást ad a talaj mechanikai összetételére. 
A fontos vízgazdálkodási tulajdonságok mellett a szélerózióra való hajlammal is 
összefüggésbe hozható. A minták kritikus indítósebessége 7,3 és 8,2 m/s között 
változott. A kritikus indítósebesség szoros kapcsolatban van a talajok mechani-
kai összetételével. A mért értékek alapján is megállapítható volt, hogy a homok-
tartalom a kritikus indítósebesség csökkenésével, míg az agyag és iszaptartalom 
a növekedésével járt együtt. A legmagasabb szélsebességi fokozaton mindegyik 
minta közel azonos mértékben erodálódott 50-60 % között. Így kijelenthetjük, 
hogy homoktalajok esetében, magas szélsebesség esetén még az egyenlő elosz-
lású iszap- és agyagfrakciók sem jelentenek a nagyobb méretű homokfrakció sze-
mcséihez képest jelentős erózió elleni védelmet.

Az elszállított anyag só koncentrációja minden esetben nagyobb volt, mint 
az eredeti talajmintáé. A szélerózió során ugyanis először a finomabb illetve 
aprózódott szemcsék távoznak a talajokból, viszont nagy fajlagos felületükből 
adódóan, a sók főleg ezeken adszorbeálódnak. A minták CaCO3 tartalmuk alap-
ján, az erősen meszes talajok közé tartoztak (3,91-6,56 m/m %). A szakirodalom-
ban (Füleky, 1999) az 1% CaCO3 tartalmú talajokat már meszes talajoknak tekin-
tik. Az 1% CaCO3-tartalom fölötti, nagyobb karbonát tartalommal rendelkező 
talajok a szakirodalmi adatoknak is megfelelően jobban kitettek a széleróziónak 
és, azok karbonát tartalma jól erodálható, ennek megfelelően a hordalékban 
szélsebességtől függően folyamatosan növekedett a CaCO3 tartalom, a 7 m/m 
%-ot is elérve. 

A minták humusztartalma (C%-a) egyik esetben sem volt nagy, az értékek 
0,282-4,02 humusz % között mozogtak, szélsebességtől függően.



130

A talajok nitrát-nitrogén tartalma a talajok termékenységének fontos mutató-
ja, azonban környezetvédelmi szempontból 50 mg/kg feletti értékek már kriti-
kusnak számítanak (Várallyay, 2009; Füleky, 1999). Mivel nitrát-ionok alapvető 
tulajdonsága az alsóbb talajrétegekbe való lemosódás, a talaj felső 10 cm-ében 
mért 10 mg/kg feletti értékek homoktalajoknál viszonylag magasnak tekinthetők, 
a minták esetén ezek az értékek 9,57-11,3 mg/kg, míg a hordalékban 20 mg/kg 
feletti értékeket is mértünk. A vizsgálatok során minden esetben szélsebességtől 
függő, erőteljes NO3-NO2-N felhalmozódást figyeltünk meg a szél által elhor-
dott talajfrakciókban. A hordalék NO3-NO2-N-tartalma a talaj eredeti elemtar-
talmának kétszeresét is túllépheti. Ez a jelenség környezetvédelmi szempontból 
nagyon veszélyes, emellett a terület termőképességének csökkenésével járhat. A 
mérések során foszfortartalom tekintetében még a második minta esetében is, 
amely a legkötöttebb és gyakorlatilag a legegyenletesebb mechanikai frakciók 
szerinti eloszlással rendelkezik (53,7 % homok-, 20,4 % iszap-, 25,9 % agyagfrak-
ció) az első szélsebességi fokozat esetén még az átlagminták értékénél 10 %-al 
kevesebb P2O5 erodálódott, azonban a második fokozat esetében már az átlagos 
elemtartalomnál 15 %-al nagyobb mennyiségű AL oldható foszfort tartalmazott 
a hordalék. Minden minta esetében szélsebességtől és mechanikai összetételtől 
függő, erőteljes felhalmozódást figyeltünk meg a hordalékban.

A kálium és nátrium tartalom esetében szintén erőteljes felhalmozódást fi-
gyeltünk meg a hordalékban, amely szinte minden esetben meghaladta az eredeti 
minták elemtartalmát. Az elemtartalom másfél-, kétszeresére nőtt a hordalékokban 
az eredeti talajmintához képest. Kis szélsebességnél a nagyobb agyag- és iszaptar-
talmú talajokon a tápelem veszteség kicsi, de nagy szélsebességnél éppen ezen tala-
joknál igen jelentős lehet. Ahogy azt szakirodalmi adatok is bizonyítják, a szélerózió 
nem csak a homoktalajokon okozhat jelentős károkat (Farsang et. al., 2011).

Összefoglalás

A Duna-Tisza közi homoktalajok a szélerózió által erősen veszélyeztetettek, a 
szélerózió során a talaj összetevőinek áthelyeződésével együtt a tápanyagok is 
jelentősen koncentrálódhatnak. Munkánk során arra kerestük a választ, hogy 
mezőgazdasági területeken a szélerózió mennyiben változtatja meg a talaj felső 
0-10 cm-es rétegének, mezőgazdasági, környezetvédelmi szempontból fontos 
összetevőit, úgymint: összes só %, CaCO3, NO3-NO2-NO, P2O5, K2O, Na.

A kritikus indítósebesség és a kötöttség között szoros összefüggést tapasz-
taltunk. Az Arany-féle kötöttségi szám a fontos vízgazdálkodási tulajdonságok mel-
lett a szélerózió érzékenységgel is összefüggésbe hozható. A magas agyagfrakció 
tartalom csak abban az esetben nyújt a szélerózió ellen megfelelő védelmet, ha az 
adott talaj mechanikai összetételében az iszapfrakció is megfelelő arányban meg-
található. Összességében elmondható, hogy kis iszap- és agyag-tartalmuknak, az 
alacsony humusztartalomnak, valamint az ebből adódó gyenge nedvességmegkötő 



131

és növényzeteltartó képességüknek köszönhetően, a vizsgált talajok szélerózió által 
rendkívül veszélyeztetettek. A vizsgált mintákkal egyező textúrájú talajokon egy 
viharos erejű szél öt perc alatt a feltalaj 3-5 cm vastag rétegét mozdíthatja el. A 
hordalék só koncentrációja minden esetben nagyobb volt, mint a kontroll mintáké. 
Erőteljes NO3-NO2-N felhalmozódást figyeltünk meg a szél által elhordott talajfrak-
ciókban. A hordalék NO3-NO2-N-tartalma a talaj eredeti NO3-NO2-N tartalmának 
kétszeresét is túllépheti. A hordalékban a nitrit – nitrát - nitrogénhez hasonlóan a 
foszfor-, a kálium- és a nátriumtartalom feldúsulását tapasztaltuk. Az elemtartalom 
másfél-, kétszeresére nőhet az eredeti talajmintákéhoz képest. Kis szélsebességnél 
a nagyobb agyag- és iszaptartalmú talajokon a tápelem veszteség kicsi, de nagy 
szélsebességnél éppen ezen talajoknál igen jelentős lehet. 
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