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Bevezetés
A növekvő mértékű és egyre sokfélébb talajszennyezés a szennyező anyagok

szakszerű eltávolítását sürgeti. A biológiai módszereken belül a fitoremediáció

kíméletes a talajjal, nem igényel talajeltávolítást, szemben a fizikai módszerek

zömével; továbbá vegyszereket sem, a kémiai módszerektől eltérően. A jó

bioakkumulációs képességű növényfajok fokozott környezeti stressz – mint például

a talajszennyezés – mellett is fejlődőképesek. Remediációs célokra a

gyomnövények (az Amarathus-fajok közül ma több is termesztett) kiváló

választásnak tűnnek, mivel stressztűrőek, reprodukciójuk gyors,

biomasszahozamuk magas. Az Amaranthus-fajok (A. albus, A. blitum, A.

chlorostachys, A. retroflexus) széles körben vizsgált, bioakkumulációra képes

növények.

Anyag és módszer
A vizsgálatunk célja az volt, hogy publikált eredmények alapján az Amaranthus-

fajok (A. cruentus, A. viridis, A. retroflexus, A. hybridus) (1. kép) Cd-, Fe-, Ni-,

Pb- és Zn-akkumulációját tanulmányozzuk metaanalízissel. Az 1975 és 2020

közötti időszakban publikált eredményeket a Web of Science adatbázisban

kerestük, a következő keresőszavak segítségével: TOPIC = (amarant) AND

TOPIC = (metal OR phytoremediation). Ezen kívül átnéztük a publikációk idézett

irodalmainak listáját is, további, vizsgálatba vonható adatok felkutatása céljából. A

publikációknak az alábbi kritériumoknak kellett megfelelniük: szövegesen,

táblázatban vagy grafikonon megjelenítve tartalmazniuk kellett a szennyezett és

nem szennyezett (kontroll) talajokon tenyésző disznóparéjfajok szerveiben

(gyökér, szár, levél) található fémek (kadmium – Cd, vas – Fe, ólom – Pb, nikkel –

Ni és cink – Zn) koncentrációját. Az elemzésbe hat darab kéziratot tudtunk

bevonni, melyek tartalmazták a szükséges eredményeket. A gyűjtött adatok

felhasználásával a relatív interakcióintenzitás (RII) (1. ábra) és bioakkumulációs

faktor (BAF) értékeit számoltunk.

Eredmények
Az eredmények alapján az Amaranthus-fajok elemakkumulációPZs: s potenciáljában bizonyos elemek esetében csekély különbség volt a szervek között,

míg más elemeket vizsgálva különbséget tapasztaltunk. A Cd esetén a levelekben történő felhalmozódás intenzív volt, míg a szárakban és a gyökerekben

gyenge. A Fe esetén a levelekben és gyökerekben történő felhalmozódás hasonlóan intenzív volt, míg a szárak esetén csekély mértékű. A Ni esetén a

felhalmozás a növények leveleiben volt a legintenzívebb, csökkenő intenzitással a gyökerek felé.

A bioakkumulációs faktor eredményei alapján a Cd a levelekben nagy mértékben akkumulálódott, míg a szárban és gyökérben csekély mértékben. A Fe,

Ni, Pb, és Zn felhalmozódása minden növényi szervben mérsékelt volt. A fémek koncentrációja közül a gyökérben volt a legnagyobb, mely a fajok

korlátozott elemtranszlokációs potenciálját jelzi.

Diszkusszió
A kapott eredmények alapján a disznóparéjfajok felhalmozási potenciálja fémenként eltérő volt. A metaanalízis eredményei alapján az Amaranthus-fajok

nagy koncentrációban képesek Ni-t felhalmozni a levelekben és a szárban, tehát a föld feletti növényi szervekbe történő szállítás intenzív volt. A BAF

értékei alapján a legnagyobb koncentrációban a Cd halmozódott fel levelekben. Ismert, hogy foszforműtrágyák Cd-szennyezettsége számottevő lehet.

Emiatt a levélzöldségek fogyasztása egészségügyi kockázatot is felvethet. Eredményeink alapján további vizsgálatok elvégzését javasoljuk olyan

növénycsaládokon is, amelyek az irodalmi adatok alapján képesek fémek, különös tekintettel a nem esszenciális fémek nagy mennyiségű

felhalmozására.
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