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A gyepnovenyek viikkei- es krornfelveteie
Vig6 Inue Gy61i Zoltan
Agrartudomgnyi Egyetem, Debrecen

A modern ipari terTneles a kromot es a nikkelt, illetve ezek vegyiileteit nagyon jetent6s
mennyisegben basznalja fel. Ennek eredmenyekeppen e ket elem jelenta's disztribneiija
figyelhet5 mega kbrnyezetben.
A kOrnyezetbe kerult ttlpetemek es nehezfemek okoszisztemabeli forgalmiinak fontos
tillomasa talaj-nbveny rendszer (LOCH es NOSTICZIUS, 1992). A talajok eredeti teljes
!from- es nikkeltartalma jelenti5s niertekben fiigg a talajk6p25 k5zet mint5seget61.
A nikkel nyomnyi mennyisegben fontos szerepet tolt be nehany enzim, tobbek kortitt az
ureaz makeideseben. A krOrn kis mennyisegben esszencifilis elem az s llati es az emberi
szeneezetek sz6mara_ Ugyanakkor j61 ismert, bogy nagyobb koncentraci6ban a krOrn es a
nikkel toxikus az 615 szervezetek szimara.
Kiserleteink c6Ija a kr6m-, illetve a nikkelterheles hatAsiinak tanulnAnyoza'sa a
nehezfernek felvetelet befo1yasoIe tenyez5k (N tragyaz.as, meszezes, talajtulajdons6gok)
fuggvenyeben. A novekvo Cr 31- es Nit}-ion terheres hatasat teny'e'szedeny-kiserletekben
vizsgaltuk, amihez k6t, egymastol szeIs6segesen elter5 karaktent k_elet-magya•orszti
talajt valasztottunk. A kiserleteket BOX es WILSON (1951) tervezi5 modszerevel allitottuk
ossze. A kiertekelest Bicz6k es Tolner programjaval vegeztilk (LOCH es mtsai, 1987a, b).
A terbeli 6brak elkesthesehez Zilinyi programjgt haszniltuk (ZILINYI es LOCH, 1988).
Szilrazanyag-produkcio
A novenyek a keze16sek hatasara a homoktalajon nagyon, a csernozjomon kevesbe
differeneiiat fejlt5dest mutattak. Meggilapitbato, bogy a nitrogen szinte minclen esetben
terrnesn8ve15 hataai. A kromadagoIas a petje szarazttimeget egyik talajon sem
befolyasolta szignifikins mertekben. Ez a tapasztalat meger5sin korabbi kfserleti
eredmenyeinket (LOCH es mtsai, 1991). A kr6mt61 elteroen, a nikkelterheles mindket
talajon visszavetette a novenyek fejli5deset. A terrnesmennyiseg-csokkent6 bads a
csernozjamon els5sorban a fiatal navenyeken jelentkezett, mig homoktalajon a teljes
tenyeszid5 saran ervenyestilt.
Nehezfem-tartalom
A novenyek nehezfem tarta1mat alapveVien a kri5m-, illetve nikkeladag merteke
hatArorta meg. Tenyeszedenyes kiserleti eradmenyeink szerint a novenyek Cr 3 + es Ni2+ionfelvetele nagyon jelent6sen elter egymasta. Csernozjorn talajon az azonos rnerteldi
mg/kg-os) nehezfemterheles hatasara a szalkisperje szarazanyagaban a krOmtartalorn
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viszonylag csekely mertekben, 0,1 i.tgig szintr6l 5,7 Rig ertekre novekedett, mfg a
nikkeliartalorn lenyegesen magasabb (9,9 j.tg/g) ertekr61 47,6 j.tg/g-ra fokoz6dott
(13,1%).
A fu' nehezfernfelvgtele a savnyg, kolloidszegeny, kis pufferkapacitisg homoktalajon
er6sen fugg att61, bogy melyik ferret alkaInnazzok. A 100 mg/kg Cr-terheles hatitska
noYeny eredeti 0,4 I.lg/g Cr-tartalrna csupan 1,4 Agig-ra novekeclett. Az ugyanilyen
mertekti mesterseges Ni-kontatninki6 a niiverty eredeti 8,5 pg/g Ni-tartalmit igen nagy
mertekben, mintegy 158,7 ;Agig-ra novelte (P=0,1%)_
A nitrogen tra. gy5zzis egyik talajon sem valtortatta meg a noveny kr6m., illetve
nikkeltartalmat.
A CaCO3 adagolas mindket talajon csokkentette a jelz6noveny nikkelfelvgtelet. A
cstikkenes merteke a homoktalajnal nagyobb volt. Ennek az az oka, bogy a kolloidokban
szegeny, laza, konnyti homoktalaj pufferkapaciasa lenyegesen kisebb, mint a esernozjorne.
A nikkelfe1vetel cstikkenes pozitiv hatzisa a termeseredmenyben is megmutatkozott: a
meszadagoiiis mellett a szatazanyag-produkci6t a nikkelterheles nem befolytisoita_ A
meszezes a Cr3 +-ion lenyegesen kisebb merteka felvehet6seget tovibb korltitorta mind a
csernozjomon, mindket talajon.
Kovetkeztetesek
A talajok legfeljebb 100 mg/kg Cr3 ÷ -ion kontamindoi6ja a sz4lktisperj6ben sokkal
kisebb nehezfgmtartalom novekedest okozott, mint a Ni 2i--ion terhelgs. A
nitrogentirgyezis nem befolygsolta jelent6sen a je1z6noveny kr6n -t- es nikkelfelvitelet. A
kalciumhubona talaj pH novelti hatilsa reven a nehezfernionok mobilitisit csokkentette.
A felvetelosakkent6 hatis a kis pufferkapaeitaisti hornoktalajort nagyobb mertekti volt.
Eredmenyeinkb61 levonhat6 az a kovetkeztetes, fogy a nikikel-ion nagyobb mobilititsa
miatt a talaj nikkelkontamingciija sokkal veszelyesebb, mint a krOrnszennyezes. A veszey
kiiltinosen a lazy es savanyg kgmhatasti hornoktalajokon nagy. A nebezfernionok
felvehet6sege meszezessel reszben csokkenthet5, de nem kiiszObighet6 ki.
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