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Bevezetés 
A zöldhulladék toxikológiai vizsgálata rávilágíthat arra, hogy a földbe 

visszaforgatott zöldhulladéknak milyen hatása van az ökoszisztémára. A 

komposztfélék közül a városi parkok fű-és lombhulladékait a 

közlekedési és gyári füstgázok igen sokféle kiülepedett vegyülettel 

szennyezik. Ezeknek a komposztoknak a hatása a szárazföldi 

ökoszisztémára kevésbé vizsgált.  A vizsgálatok célja az volt, hogy egy 

egyszerű és gyors toxikológiai teszttel a zöldhulladék növényi magvak 

fejlődésére kifejtett hatását tanulmányozzuk. Ebből tudjuk becsülni, 

hogy a földbe visszaforgatott a városi és ipari területről származó 

zöldhulladék milyen hatással van a növényi magvak fejlődésére.  

Anyag és módszer 
A kísérlet során nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) leveléből hamut 

készítettünk. A faleveleket Debrecenben gyűjtöttük, egy forgalmas 

városi és egy ipari területről. A hamukészítés során levélmintákat 60ºC-

on szárítószekrényben kiszárítottuk, majd homogenizáltuk a mintákat. 

Az elkészített hamut kontroll, nem szennyezett területről származó 

talajmintával érleltük össze. Majd az így készített talajmintákból 

talajoldat készítettünk, majd egy éjszakára állni hagytuk.  

A kísérlet során az egyes oldatokból 5 ml-t pipettáztunk a 

szűrőpapírokra gondosan ügyelve arra, hogy ne maradjon alatta 

levegőbuborék. A megnedvesített szűrőpapírra 30-30 db ép 

mustármagot tettünk (1. ábra), és 72 óra letelte után egyenként lemértük 

a gyökerek hosszát (2. ábra). Valamennyi mintában található 

mustármag gyökerének hosszát a kontroll %-ában fejeztük ki és 

csírázási százalékot számoltunk.  

Eredmények 
Az eredmények alapján mind a városi, mind az ipari területről származó hamuval kezelt talaj kissé mérgező hatású volt a csíranövény fejlődésére a 

kontroll %-ában kifejezve (3A. ábra). Szignifikánsan nagyobb gyökérhosszt tapasztaltunk a kontroll és ipari területről származó hamuval kezelt 

talajok esetében, mint a városi területről származó minták esetében varianciaanalízist alkalmazva (3B. ábra). A csírázási %-ban különbséget nem 

tapasztaltunk, átlagosan 82%-a csírázott ki a magvaknak az egyes kezeléseken belül (3C. ábra).  

Diszkusszió 
Eredményeink részben igazolták azon hipotézisünket, miszerint az antropogén eredetű hatásokat ki tudjuk mutatni a teszt segítségével, illetve a 

zöld hulladék, melynek felhasználása jogilag kevésbé szabályozott, például a falevelek használata negatív hatással lehet az ökoszisztéma egyes 

elemeire. Vizsgálataink tájékoztató jellegűek, így további vizsgálatok elvégzése nagyobb mintaszámmal, más növény fajok mintáiból készített 

hamu tesztelésével mindenképpen indokolt. 

3.ábra. A toxicitás mértékének (A), a gyökérhossz növekedés (B) és csírázási képesség (C) vizsgálata a különböző területről származó hamu használatával  

1.ábra. A megnedvesített szűrőpapírra helyezett 

mustármagok (Sinapis alba) 

2.ábra. 72 óra után a kicsírázott magok 
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