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Bevezetés
A fitoremediációs célú vizsgálatok rendkívül informatív típusát

jelentik a csíranövénytesztek. Ezek során lényegi

információkhoz juthatunk a fajok rövidtávú szennyezőanyag-

toleranciáját és remediációs képességét illetően, továbbá

segítségükkel megteremthetjük a szabadföldi alkalmazás

lehetőségét.1 Ez utóbbi sikeressége esetén extenzív remediációs

célú termesztést is előkészíthet.2

Anyag és módszer
Tesztünk során kadmium (Cd), cink (Zn) és Cd/Zn változó

koncentrációi (0, 10, 50, 100, 500, 1000 mg l-1) által szennyezett

desztillált vizes oldatokon fejlődő olajrepce (Brassica napus),

tarka cirok (Sorghum bicolor) és szudánifű (Sorghum

sudandense) vonalainak csírázási képességét vizsgáltuk.

Eredmények

Az expozíciós idő hatására szignifikáns (p<0,05) különbségeket

tapasztaltunk a gyökerek és hipokotil hosszát, illetve a csírázási

arányt illetően mind az egyes fajok, mind azok összevetése

esetén (1. ábra). A tenyészközegben alkalmazott koncentrációkat

külön kezelő elemzés során a három faj összevetésében 24 óra

elteltével valamennyi Cd/Zn-szint esetén az olajrepce nagyobb

arányú csírázása volt megfigyelhető (2. ábra). Érdekesség, hogy

egy nap után a tarka cirok mindösszesen egyetlen

koncentrációkategória (Cd50-Zn50) mellett mutatta a csírázás

jeleit, míg a szudánifű csírázását bármely nehézfém 500 mg l-1

vagy afeletti koncentrációja erősen visszavetette.
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Következtetések

Kísérleteinkkel bizonyítottuk, hogy a három faj eltérő csírázási

képességgel rendelkezik a különböző Cd/Zn-szennyezett

oldatokon; a legtoleránsabb fajként az olajrepcét azonosítottuk,

míg a két cirokféle közül remediációs szempontból a szudánifű

bizonyult ígéretesebbnek. Az alábbi mintázatok mögött a fémek

közötti kölcsönhatások hatását feltételezzük.

1. ábra. A csíranövények gyökérhosszának (A), hipokotilhosszának (B) és csírázási arányának (C) változása az expozíciós idő függvényében 

(eltérő koncentrációk együtt kezelve, kontroll nélkül; átlag ± standard hiba, n = 27).

(Jelölések: nyomtatott kisbetűk – fajok közötti szignifikáns (p<0,05) különbségek azonos expozíciós idő mellett; nyomtatott nagybetűk – fajon 

belüli szignifikáns különbségek az expozíciós intervallum három időpontja között.)

2. ábra. A csíranövények 24 órás csírázási aránya különböző 

koncentrációjú (mg l-1, ld. Jelmagyarázat) oldatokon, a kontroll 

egyedek csírázási arányának (100%) százalékában kifejezve 

(átlag ± standard hiba, n = 15)

Valamennyi faj és koncentráció esetén szobahőmérsékleten, három

Petri-csészés ismétléssel dolgoztunk, csészénként 5 db maggal,

azokat 24, 72 és 120 órán át sötétben, 1 ml szennyezett oldat által

nedvesített szűrőpapíron csíráztatva. Ezen időpontokban lemértük az

egyes növények gyökér- és hipokotilhosszát, illetve a csírázott

magok száma alapján csírázási arányt számoltunk. Az egyes fajok és

koncentrációk viszonylatában minden esetben kontrolloldatot, mint

tenyészközeget is alkalmaztunk.

A csírázási paraméterek értékeléséhez átlagértékeket és standard

hibát számítottunk, míg azok fajok és expozíciós idők közötti

eltéréseit kétmintás t-próbával elemeztük. Vizsgálatainkat az IBM

SPSS Statistics 28.0.1.0 és OriginPro 2018 programok segítségével

végeztük.
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