
Bevezetés

A kadmium felhalmozódása a talajban humánegészségügyi, ökológiai, és

biológiai kockázatokkal jár, mivel nagy mennyiségben képes felhalmozódni a talaj

felső rétegében anélkül, hogy akut toxikus hatása megnyilvánulna.

A talaj kadmium tartalmát általában analitikai módszerekkel határozzuk meg,

azonban ezek az eredmények nem tükrözik a kadmium káros hatását az

ökoszisztémára. Ennek vizsgálatára különböző ökotoxikológiai teszteket

alkalmazhatunk, melyek egyik fajtája a magasabb rendű növényekkel végzett

biotesztek.

Korábbi kutatások alapján az angolperje (Lolium perenne) alkalmas ilyen

jellegű vizsgálatokra, mivel a növekedési paramétereire (pl.: hajtáshossz,

gyökérhossz, friss tömeg) gyakorolt károsító hatás érzékeny mutatója lehet a talaj

nehézfém szennyezettségének.

Anyag és módszer

Kísérletünkben előnevelt angolperje tesztnövényeket tettünk ki 14-napos

kadmiumterhelési periódusnak. Ehhez négy különböző talajt használtunk fel,

melyek legfontosabb tulajdonságait a következő táblázat tartalmazza:

A tenyészedényenként 200 g légszáraz, 2 mm-es szitán átrostált teszttalajt a

terhelési periódus 0. napján kadmiummal szennyeztük. A kadmiumterhelés

hatását négy szinten vizsgáltuk: 1 kg talajra számítva 0, 1, 2 és 4 mg kadmium

kezelést alkalmaztunk kadmium-acetát formájában. Ezután rákerültek a talajra a

vattapárnán előnevelt tesztnövények. Az alábbi képeken a tesztnövények

láthatóak az előnevelési, illetve a terhelési periódusban:

A terhelési periódusban kétnaponta mértük az angolperje hajtáshosszát. A

hajtások friss-, ill. száraztömegét, nedvességtartalmát, valamint

kadmiumkoncentrációját a 14-napos terhelés után határoztuk meg.

Az adatok értékelését Graphpad Prism statisztikai programcsomaggal

végeztük, az értékeléshez ANOVA és Tukey tesztet, valamint lineáris regressziót

alkalmaztunk.

Eredmények

A növekvő kadmium terhelés hatására szignifikánsan nőtt a hajtás

kadmiumkoncentrációja (p<0,05), és a két érték között erős lineáris regresszió

(r2>0,95) volt tapasztalható. Ez a következő ábrán látható:

A terhelési periódus 10. napjára az alkalmazott kezelésekben a kadmium

mind a négy talajféleség esetében szignifikáns mértékben csökkentette az

angolperje hajtáshosszát (p<0.05), és a károsító hatás arányban volt a növekvő

kezelési adagokkal. Ez alapján az általunk alkalmazott növényi biotesztben a

terhelési periódus legrövidebb időtartama 10 nap lehet.

A 14-napos terhelési periódus letelte után, az angolperje hajtáshosszában és

friss tömegében már 1 mg/kg-os terhelés esetén is több mint 10%-os csökkenés

volt tapasztalható a kontrollhoz képest, míg a legnagyobb adagú kezelés hatására

a hajtáshossz csökkenése meghaladta a 40%-ot, a friss tömeg csökkenése pedig

a 30 %-ot mind a négy talaj esetében. A hajtáshossz és a frisstömeg, valamint a

kadmium terhelés közötti lineáris összefüggéseket a következő ábrákon

mutatom be:

A tesztnövény további vizsgált paramétereiben (száraz tömeg,

nedvességtartalom) bekövetkező változások nem voltak értékelhetők, mivel a

terhelés függvényében kis mérési intervallumot fedtek le, valamint az

eredmények a legtöbb esetben nem érték el a szignifikáns szintet.

Következtetések

Az általunk alkalmazott növényi teszt alkalmas volt különböző tulajdonságú,

kadmiummal szennyezett talajok ökotoxikológiai vizsgálatára. Adott kísérleti

beállítások mellett a terhelési periódus legrövidebb időtartama 10 nap lehet.

Eredményeink alapján a kadmiummal szennyezett talajok toxikológiai

értékelésére az angolperje hajtáshossza és friss tömege lehet alkalmas, mivel

mindkét növekedési paraméter szignifikánsan csökkent a növekvő kadmiumadagok

hatására a kontrollhoz képest.

A vizsgálatot célszerű lenne elvégezni további nehézfémekkel is, de a módszer

alkalmas lehet más szennyezőanyagok vizsgálatára is.
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Talajtípus: barna 
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homoktalaj (homoktalaj

KA 38 36 22 23

pH(H2O) 5,9 7,7 5,5 7,4

pHKCl 4,7 6,7 4,9 6,9

CaCO3 % <0,1 3,47 <0,1 2,13

Humusz % 2,33 7,44 3,09 4,17

Só % 0,04 0,07 0,02 0,05

NH4-N mg kg-1 3,3 1,3 4,8 3,9

NO3-N mg kg-1 2,1 10,9 3,5 3,6

AL-P2O5 mg kg-1 187 296 75 360

AL-K2O mg kg-1 183 215 64 53

Cd mg kg-1 (HNO3) 0,76 1,14 0,66 1,15

Zn mg kg-1 (HNO3) 1,19 4,08 1,24 1,33
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