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A projekt célkitűzései: 

A jelenlegi magyar talajszennyezettségi szabályozás az „összes” 

elemtartalomra épül, ami nem ad felvilágosítást a növények számára 

„felvehető”, és a talajvízbe kerülő mennyiségről. A toxikus elemek 

felvétele legjobban egy nem pufferolt kivonószerrel jellemezhető. 

Fontos még a talaj mobilizálható elemtartalmát is mérni, hiszen ez a 

frakció dinamikus egyensúlyban van a mobilis elemtartalommal. A 

határérték-szabályozási rendszert ezért legalább három pillérre kell 

helyezni: a mobilis frakciót az 1 M NH4NO3-oldható 

elemtartalommal, a mobilizálhatót Lakanen-Erviö módszerrel kivont 

elemtartalommal, az „összes” elemtartalmat pedig cc HNO3 + cc 

H2O2-os feltárással javasolt jellemezni; a meghatározott 

koncentrációkat pedig a talaj-növény rendszerben kalibrálni. 

Célkitűzések a következők: 1. A talaj különböző elemfrakciói és a 

növény elemösszetétele közötti korrelációk vizsgálata. 2. A talaj 

tulajdonságai és az elemfrakcióik közötti összefüggések 

kvantifikálása. 3. Annak feltárása, vajon jobban jellemzi-e a növényi 

felvételt a könnyen oldható elemtartalom, mint más frakciók? 

2011-ben elért 

eredmények: 

Ebben a munkaszakaszban a hazai szabályozásban „összes” 

tartalomra adott határértékek finomítása történik a talajok fizikai 

félesége alapján. A munka kitér a területhasználati szempontok 

figyelembevételére, javaslatot ad a talajszennyeződés megítélésére 

az oldható elemkészlet alapján, valamint a növényanalízis indikátor 

szerepét értékeli. 

A talajok fizikai féleségének figyelembevételével jelentősen 

finomítható az adott talaj veszélyeztetésének megítélése, 

rangsorolható szennyezett területen a beavatkozás sürgőssége stb.  

Mivel a határkoncentráció hatóságilag rögzített, az 1-es szorzófaktor 

a kolloidban gazdag agyag talajra vonatkozhat. A kolloidban igen 

szegény durva homoktalajaink (Nyírség, Duna-Tisza köze) a 



szennyezőket érdemben nem képesek megkötni, az agyagtalajhoz 

viszonyítva a határértékek Hg és Cr(VI) esetén 1/10-ére csökkennek 

a vízvédelmi funkció labilis volta miatt, Co és Sn elemekre pedig 

1/5-ére csökkennek. Az agyagtalajok terhelhetősége a homokhoz ill. 

durva homokhoz viszonyítva a többi elemnél 2.5-3.5-szeres lehet, a 

szorzófaktor durva homokra 0.27-0.40 közötti. Hazai növények 

között jelentősebb dúsulást az alábbi elemek jeleznek normál talajon: 

F, Cu, Ba 5-15 mg/kg, Sr 10-20 mg/kg, B 10-50 mg/kg, Zn 20-60 

mg/kg szárazanyagban. 

Karbonátos Duna-Tisza közi homoktalajon a 0, 30, 90, 270 kg/ha 

mikroelemterhelés hatását vizsgálták sárgarépára szabadföldi 

kísérletben. Az alkalmazott mikroelemsók közül hatástalan volt a 

Cr(III), Cu és Pb. A Zn depresszív hatása a nagyobb 90 kg/ha, illetve 

270 kg/ha terhelésnél jelentkezett. A Cr(VI) és Se toxicitása már 

kifejezett volt a 30 kg/ha terhelésnél, illetve az e feletti adagok a 

növényállomány kiritkulásához és pusztulásához vezettek.  

A TIM talajok és adatbázis segítségével arra keresték a választ, hogy 

az 1 M NH4NO3 kivonószerrel meghatározott elemtartalom 

megfelelő lehet-e a mobilis elemfrakciók háttér-értékének 

meghatározására. Továbbá megvizsgálták a könnyen oldható frakció 

és a talajtulajdonságok közötti összefüggést.  

A projektből adódó 

gazdasági és társadalmi 

haszon: 

A talaj könnyen oldható elemtartalmának vizsgálata a jelenlegi 

határértékrendszer pontosítását, módosítását jelentheti, a talaj-

növény rendszer elemforgalmának összefüggései alapján. Az újabb 

adatok birtokában nagyobb biztonsággal orientálhatják a talajtani és 

környezetvédelmi kutatásokat, oktatást, a szaktanácsadást, valamint 

az ezzel kapcsolatos hatósági tevékenységet. 

A munka kiindulópontul szolgálhat egy későbbi törvényi 

szabályozáshoz. Segítségével differenciáltabban ítélhető meg 

talajaink szennyezettsége és a beavatkozás szükségessége. 

Megemlíthető, hogy beavatkozásokra, a szennyezett talajok 

tisztítására Magyarország több tízmilliárd Forintot fordít évente. 

A hasznosításban 

résztvevő vállalkozók: 

 

  

 


