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A talajfunkciók és a talajminőség

A talaj feltételesen megújuló  erőforrás.

Funkciója: a termékenység, hogy tápanyagot 

biztosít a növényeknek, a pufferképesség, 

hogy kivédi a káros környezeti hatásokat.

A talajminőséget leginkább befolyásolja:

- A talaj szerves-anyag– és humusztartalma 

- A humusz-formák és a humusz-minőség 

- Az agyagásványok mennyisége, minősége

- A víztartalom, a levegőzöttség 



A talaj-termékenység (és pufferképesség)  

kialakítási lehetőségei

Korábban

• Szervetlen anyagokkal 

(mész, mikroelemek..stb.)

• Műtrágyákkal (N,P,K)

• Szerves anyagokkal 

(szalma, alginit…stb.)

• Állati trágyákkal

• Komposztokkal

Napjainkban

• Alternatív szerves 

anyagokkal, hulladékokkal

• Kommunális és ipari 

szennyvíziszapokkal

• Fermentációs anyagokkal 

a biogáz-kinyerés  mellék-

termékeként

• Bioszénnel, piroszénnel



Szennyvíziszapok 

előnyök és     félelmek

• A talajok tápanyag-

ellátottsága nő

• A vízmegtartó képesség 

fokozódik

• Jobb szerves-anyag-

gazdálkodás

• Jobb talaj-szerkezetesség

• Kedvezőbb talajbiológiai 

állapot

• A nehézfémek feldúsúlnak

• A pH csökken, a fémfelvétel nő

• Fitotoxikus következmények

• A táplálékláncban 

akkumulálódik (vég-felhasználó 

maga az ember)

• Potenciális  kórokozók  

• A talajok degradációja fokozódhat

• A mikrobapopulációk biodiverzitása 
csökken

Biológiai időzített bomba!



A szennyvíziszap-elhelyezés irányelvei:

Europai talajkezelési direktíva (EC 1999) – a 
kezelés nélküli deponálást 35 %-al csökkenteni kell!

A 86/278/EEC direktíva javasolja a felhasználást az 
erdő- és mezőgazdasági területeken és talajjavító-
szerként is! 

Következtetés: 

A szennyvíziszap értékes másod-nyersanyag –
újrahasznosítani szükséges, kell!

Alternatív technologiák, komposztálás, biogáz-
előállítás növelheti a felhasználást és a biztonságot!

DE! Pontos vizsgálatokra van (lenne) szükség!



Potenciális humán kórokozók a táplálékláncban

                                        ürülék            rovarok
                                                                            betakarítás, kezelés,
                                                                         feldolgozás, környezet
                                           szennyvíz

                  ÁLLATOK           víz                ZÖLDSÉGEK       EMBEREK

                                          TALAJ   (keresztszennyezés)

növények    takarmány   hús, tej, tojás



A humán-patogének túlélőképessége

Mikróbák eredete túlélése Hivatkozás

Coliformok talaj 30 nap Murell, 1981

iszap/talaj 30 hét Edmonds 1976

Listeria iszap/talaj > 8 hét Watkins, Sleath 1981

zöldségek 2-3 hét Beuchat, 1996

Salmonella Talaj-felszín 15-500 nap Hess, Breer 1975,

Lehrmann, Wallis 1981

iszap/talaj 2-72 hét Hude 1976, Watson 

1980

Streptococcus iszap/talaj > 7 hónap Hyde, 1976



Tenyészedény-modellkísérlet

szennyvíziszap komposztokkal



Célkitűzés

• A szennyvíziszap-komposztok rövid- és hosszú-távú 

hatás-elemzése modellkísérletben, 

• Dózisfüggőség megállapítása,

• Hasznos- és potenciális humán-patogén mikrobákra 

vonatkozó vizsgálatok,

• A talajbiológiai módszerek kiterjesztése a fiz-kémiai

műszeres analízisek mellett

• Hazai reprezentatív „típus”talajokra vonatkozó 

összehasonlító értékelések,



Szennyvíziszap hatásvizsgálat

Hosszútávú, 4 (=16) éves tenyészedény-kísérlet, 

két szennyvíziszap, zöldborsó tesztnövény, 

A toxikus elemfelvétel és a nehézfém-tolerancia alakulása, 

négy jellegzetes hazai talajtípus felhasználásával.

Talajok:

• meszes csernozjom (MC)

• savanyú erdőtalaj (AF)

• meszes homoktalaj (MS)

• savanyú homoktalaj (AS)

Szennyvíziszapok:

• Kommunális, nagy Zn-tartalmú

• Komposztált bőrgyári, nagy Cr-

tartalmú



Szennyvíziszap mennyiségek: 

Kiadagolási dózisok:

0; 2.5; 5.0; 10 és 20 g/kg, 

azaz 0; 7.5; 15; 30 és 60 t/ha évente egyszer 

tavasszal bekeverve.

Négy év alatt 16 évi szokásos kiadagolási 

mennyiség bevitele!

Tesztnövény:

Zöldborsó (Pisum sativum L) Rajnai törpe



A talajba juttatott elemek mennyisége egyszeri terheléssel

Kommunális szennyvíziszap Bőrgyári szennyvíziszap

2,5 5 10 20 mg/kg 2,5 5 10 20

71 142 284 568 N 79 158 317 634

60 120 241 483 P 6 12 25 51

9 18 36 72 K 2 4 8 17

15 30 61 123 Zn 0 1 2 4

4 8 17 35 Cr 13 26 52 104

4 9 18 37 Cu 0 0 0 0



Talajfizika-kémia

• Nehézfémek (ICP 

analizis) – összes, 

felvehető 

(Lakanen-Erviö, 1971)

• Porozitás, 

szemcseösszetétel

• Humusz-mennyiség

• pH

• Al-oldható P, K és N 

tartalom

Talaj/növénybiológia

• Biomassza-produkció

• Mikroszimbiontás

kolonizáció (Rhizobium,

mikorrhiza, Vincent 1970, 

Trouvelot 1981)

• Nehézfém-tolerancia

• Összmikrobás

enzimaktivitás (FDA)  

• Potenciális patogének

abundanciája



Az élelmiszerbiztonság mikrobiológiai vizsgálatai:

•Összes élőcsíraszám (TGE, lemezöntés)

•Penészek és élesztők (MA, lemezöntés)

•Koliformok és E. coli (brillant zöld, tripton-víz, Kovács-reagens)

•Enterobaktériumok (EE tápleves, VRBG)

•Szulfit-redukáló klosztrídiumok (szulfit-agar)

•Salmonella spp. (Salmonella dúsító, XLD)

•Listeria spp. (Listeria dúsító, Oxford szelektív agar)

•Bacillus cereus (B. cereus szelektív agar)



A nehézfémek akkumulációja 

2. év (=8 évi adag)
Cr content of plant at different heavy metal dosages

(average values with LSD) 
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Növekvő sz.víziszap, feldúsuló Cr és Zn; talajfüggőség!



A zöldborsó biomassza 

2.év (=8 évi adag)
Dry weight at different heavy metal dosages

(average values with LSD) 
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Nehézfémtől függő dózishatás. A Cr-tartalmú ipari iszap 

zöldtömeg-csökkenést okoz.



Nagy különbség a talajok között

Dry weight in different soil types

(average values with LSD) 
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A két savanyú talajon kedvezőbb hatás, a zöld-

tömegre, az iszapok pH javító képessége miatt!



Bőrgyári szennyvíziszap-dózisok 

hatása meszes homokon 

(3. év, = 12 évi adag)

0               15               30             60 t/ha

Igen erős dózishatás, biomasszacsökkenés!



Mikrobaszám és iszap-dózisok

2. év (=8 évi adag)
Total bacterial counts 
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A növekvő adagokkal a bevitt mikroorganizmusok száma,  

is növekszik mindkét sz.víz-iszapnál! Patogén-kockázat.



Mikrobaszám és talajtípus

2. év (=8 évi adag)
total bacteria -soils 
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Az élelmiszer-biztonsági mikrobák dominanciája a savanyúbb 

jellegű talajokon a legnagyobb.

Az összes mikrobatömeg a csernozjom talajnál a legnagyobb.



A hasznos szimbionták kolonizációja

2. év (=8 évi adag)
M% - mycorrhizal colonisation at different heavy metal 

dosage

(average values with LSD)
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A biotrágya mikrobák száma csökken a dózissal! A 

trágyahatás és toxicitás szinergista módon kedvezőtlen!  



Összefoglalás!

A szennyvíziszapok tartós kihelyezése

• A rövid távú előnyöket a tartós felhasználás során 
felváltja a feldúsuló nehézfémek károsító hatása.

• Az iszapdózisokkal arányosan a potenciális patogén 
mikroorganizmusok kockázata is fokozódik, bár éves 
akkumulációt nem tapasztaltunk.

• A hasznos szimbionták kolonizációját a felvehető táp-
anyagok és/vagy a feldúsuló nehézfémek is vissza-
szorítják, ami felhívja a figyelmet az erre vonatkozó dózis-
hatóidő-talaj-vizsgálatok szükségességére! 

• A savanyúbb jellegű talajokon a termékenység (pH) 
javulása jobban alátámasztja a kihelyezést. 



Következtetések!

- A modellkísérlet felhívta a figyelmet a hatóidő 

és a dózisfüggőség közötti össze-függésekre, 

illetve a rövid-távú modellezés korlátaira is! 

- A talaj(ÉLET)minőség és az élelmiszer-

biztonság érdekében komplex

- talaj-iszap-függő

- fizikai-kémiai-biológiai- és 

- toxikológiai 

rendszeres monitoring vizsgálatok javasoltak!



Köszönjük az OTKA T046610, a NATO 

ESP.NR.NRCLG982857 és a Piac-13-1-2013-0274 számú 

projektek támogatását! 


