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1. Bevezetés

A talajok szervesanyag-tartalma környezeti szempontból rendkívül fontos sze-

repet játszik. Ezek a komplex rendszert alkotó anyagok létesítenek kapcsolatot 

az atmoszféra, bioszféra és litoszféra között, tehát vizsgálatuk és viselkedésük 

feltérképezése nélkülözhetetlen. Napjaink egyik legkiemelkedőbb globális 

problémája a klímaváltozás, melynek szerves része a talajerózió, ami a meg-

művelhető földterületek csökkenésével jár, illetve számos kutatás1, 2 vizsgálja 

a talajok potenciális szénmegkötő képességét.

Jelen kutatás célja, hogy a talajok szervesanyag-vizsgálatának segítségével 

megállapítsa, hogy a mezőgazdasági művelés hogyan változtatja meg a tala-

jok szerves anyagait. Plaza-Bonilla et al.3 kutatásából kiderül, hogy a talajok 

szervesanyag-tartalma a művelés hatására láthatóan megváltozik – a művelés 

hatására a szerves anyag mennyisége csökken – továbbá a változás mértéke 

eltérő a különböző talajfrakciók esetében. A frakcionálás fontosságára Pineiro 

et al.4 is felhívják a figyelmet a talajok szén-nitrogén arányát (C/N) alapul véve. 

Megállapították, hogy a teljes talaj C/N aránya kimagaslóan eltérhet az adott 

frakciók C/N arányától.

1 Wiesmeier, M., Hübner, R., Spörlein, P., Geuss, U., Hangen, E., Reischl, A., Schilling, B., 

Von Lützow, M., Kögel-Knabner, I. (2013), Carbon sequestration potential of soils in 

southeast Germany derived from stable soil organic carbon saturation, Global Change Biology, 

doi: 10.1111/gcb.12384.
2  Hassink, J. (1997), The capacity of soils to preserve organic C and N by their association with 

clay and silt particles, Plant and Soil, 191, 77–87.
3  Plaza-Bonilla, D., Álvaro-Fuentes, J., Cantero-Martínez, C. (2014), Identifying soil 

organic carbon fractions sensitive to agricultural management practices, Soil & Tillage Research, 

139, 19–22.
4  Pineiro, G., Oesterheld, M., Batista, W. B., Paruelo, J. M. (2006), Opposite changes of 

whole-soil vs. pools C:N ratios: a case of Simpson’s paradox with implications on nitrogen 

cycling, Global Change Biology, 12, 804–809.
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Jelen kutatás keretein belül a Zimmermann et al.5 által kifejlesztett frak-

cionálási eljárást választottuk, mert ez a módszer könnyen reprodukálható, 

és az itt megalkotott frakciók megfelelnek a Rothamsted kutatóintézet által 

kifejlesztett „RothC” talajszén-modellnek. A szervesanyag-vizsgálat mellett 

további célunk volt a módszer reprodukálhatóságának és hatékonyságának 

vizsgálata az alábbi szempontok alapján: a frakciók tényleg elkülönülnek-e, 

a műszeres méréshez elegendő lesz-e a frakciók mennyisége, mennyi időt vesz 

igénybe a frakcionálás.

Továbbá kutatásunk a szerves anyag jellemzésére használt módszerek 

(UV-Vis spektroszkópia, dinamikus fénytörés vizsgálat) hatékonyságának 

vizsgálatát is célul tűzte ki.

2. Anyag és módszer

2.1. A talajminták

A vizsgálathoz használt talajmintákat Magyarországon, Kisbárkány település 

környékén vételezték a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi 

Intézetének munkatársai. A kutatás során két átlagmintával dolgoztunk (1. táb-

lázat). Ez azt jelenti, hogy a területeket négyzethálós parcellákra osztották, 

majd minden parcellából mintát vettek és egy közös mintagyűjtő edénybe 

helyezték, kb. 1-2kg-ot. A mintavételi helyek között körülbelül 150-200 m tá-

volság van és 10 m szintkülönbség. A magasabb területen található a szántóföld, 

alacsonyabban pedig az erdő. A mintákat a talaj legfelső 0-20 cm-es rétegéből 

vették, mert a felső 0-5 cm rétegben a talaj magas nyersszervesanyag-tartalma 

különböztetné meg a mintákat, nem pedig a művelés. A stabilabb szerves anyag 

az alsóbb rétegekben nagyobb százalékban található meg.6

A minták azonos helyről származnak, de a rajtuk folytatott emberi tevé-

kenység eltérő. Az egyiken telepített és gondozott erdő található, a másik 

pedig mezőgazdasági művelés alatt álló szántóföld. Ezek a művelések 120 éve 

állandónak tekinthetőek a 3. Katonai Felmérés (1869–1887)7 alapján. A min-

ták a közép- és délkelet- európai barna erdőtalajok fő típusába tartoznak. 

A frakcionálás előtt kalciométerrel megbizonyosodtunk, hogy a minták nem 

5 Zimmermann, M., Leifeld, J., Fuhrer, J. (2006), Measured soil organic matter fractions can 

be related to pools in the RothC model, Europen Journal of Soil Science, 58 (3), 658–667.
6 Wiesmeier, Hübner, Spörlein, Geuss, Hangen, Reischl, Schilling, Von Lützow, Kögel-

Knabner (2013), 1.
7 www.mapire.eu (2017-06-09)
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tartalmaznak karbonát-ásványokat, erre azért van szükség, mert a szervetlen 

szén a mérés során befolyásolja a szerves szén (TOC) mennyiségét.8 Ha a min-

ták mégis tartalmaztak volna karbonát-ásványokat, akkor azt sósav segítségével 

kioldhattuk volna.

Név Származási hely Vételezés dátuma Talaj típusa Művelés típusa

150960 Kisbárkány 2015 szeptember Barna 

erdőtalaj

Erdő

150961 Kisbárkány 2015 szeptember Barna 

erdőtalaj

Szántó

1. táblázat

A vizsgált minták származási helye, ideje és a művelés típusa.

2.2. Frakcionálás

Az eljárás lépéseit és a kapott frakciókat szemléltettem egy sematikus ábrán 

(1. ábra). (A frakciók közül ötön végeztük el a későbbi fotometriai vizsgá-

latokat, ezek a s+c [silt and clay – iszap és agyag], S+A [sand and aggregates 

– homok és aggregátumok], DOC [dissolved organic carbon – oldott szerves 

szén], POM [particulate organic matter – szemcsés szerves anyag] és a nát-

rium-hipokloritos oxidáció után megmaradó stabil frakció.)

8 Poeplau, C., Don, A., Nemoto, R., Schumacher, J. (2013), Reproducibility of a soil organic carbon 

fractionation method to derive RothC carbon pools, Europen Journal of Soil Science, 2013/December, 

735–746.
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1. ábra

A kapott frakciók: s+c (iszap és agyag), Stabil (oxidáció után megmaradt), Labilis 

(eloxidálható), DOC (oldott szerves szén), S+A (homok és aggregátumok), POM (szem-

csés szerves anyag), és a használt eljárások sematikus ábrája (Zimmermann et al. 2006).

Az eljárás során először egy 2 mm-es szitán rázattam át a vételezett mintát, erre 

azért volt szükség, mert a 2 mm-nél nagyobb alkotórészeket – kőtörmelék-ka-

vics frakciót – nem vizsgáljuk. A szitálás után a kapott mintából – a lehetőségek-

hez mérten a lehető leghatékonyabban – csipesszel kiszedtem a nyers szerves 

anyagot. Ezután a tisztított mintából kimértem 30g-ot egy mérőpohárba, majd 

hozzáadtam 150 ml desztillált vizet, és 10 másodpercig rázattam egy ultrahan-

gos rázó készülék (Retsch UR1) segítségével. A rázatás előtt a főzőpohárban 

a felszínen úszó maradék nyers szerves anyagot még eltávolítottam. A ráza-

tásra 22 J/ml értéket adnak meg,9 de a Poeplau et al.10 által írt kritika szerint 

20 W/177 másodperes értéket használtam. A megadott értékek és a műszer 

adatai (2×240 W) alapján határoztam meg a rázatás időtartamát.

 

Ez egy kritikus lépése az eljárásnak, mert a minta túlrázatása esetén a benne 

található aggregátumok teljesen szétesnek, ezzel roncsolva az S+A (homok és 

aggregátum) frakciót.

9 Zimmermann, Leifeld, Fuhrer (2006), 2.
10 Poeplau, Don, Nemoto, Schumacher (2013), 3.
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A rázatás után következett a 63 μm-es nedves szitálás, amihez 30 g minta 

esetében a minimálisan ajánlott víz mennyisége 2 liter,11 de a szitálást addig 

kell csinálni, amíg a víz közel áttetsző nem lesz. Ez esetünkben kb. 3 liter vi-

zet jelentett. A szitáláshoz desztillált vizet használtam, és kézileg végeztem el, 

mert az esőztető szétverte a minta aggregátumait és ezzel átpréselte a mintát 

a szitán, eltüntetve a 63 μm-nél nagyobb frakciót.

A nedves szitálás után elkülönült két frakció. A 63 μm-nél kisebb frakció egy 

szuszpenzió, amit Zimmermann et al.12 alapján egy 0,45 μm-es szűrőpapíron 

kell átpréselni, de mivel ez nagyon időigényes, ezért ezt a lépést Poeplau et al.13 

ajánlása alapján centrifugálással helyettesítettem. A centrifugálás ajánlott se-

bessége és időtartama 3500 RPM (fordulat/perc) és 15 perc.14 A centrifugálás 

után a tartályban elkülönült az üledék, amelyről lepipettáztam a vizet, ami 

maga a DOC frakció. Az üledéket pedig a nátrium-hipokloritos oxidálás előtt 

kiszárítottam. A minták szárítása homokágyon (nappal) illetve szárítószek-

rényben (este) 90 °C-on történt.

A nedves szitálás után keletkezett >63 μm frakciót kiszárítottuk a sűrűség 

szerinti elválasztáshoz. Ehhez nátrium-poliwolframátot (sodium-polytungstate 

– SPT) használtam, aminek előnye, hogy nem mérgező, ezáltal biztonságos és 

könnyű vele dolgozni. Hátránya, hogy drága és nehezen beszerezhető. Először 

a víz–SPT oldat sűrűségét állítottam be 2.0 g/cm3-re, ezután a frakciót és az el-

készült oldatot Falcon-csövekbe helyeztem, centrifugálást végeztem, aminek 

ajánlott sebessége és időtartama: 2275 RPM és 15 perc.15 A centrifugálás követ-

keztében elkülönült a ρ<2.0 g sűrűségű felülúszó (POM frakció), és a ρ>2.0 g 

sűrűségű üledék (S+A frakció). A gyakorlatban először a felülúszót óvatosan 

leszedtem egy kanál segítségével és szűrőpapírra helyeztem, majd vízzel át-

mostam, hogy a használt SPT már ne legyen a mintában. Ezután az üledék 

felett lévő SPT oldatot lepipettáztam és 1,2 μm-es szitán leszűrtem. Erre azért 

volt szükség, mert a maradék SPT így a szűrés után újra használható. A falcon 

csövek alján található üledéket eltávolítottam, majd főzőpohárba tettem és ki-

szárítottam. Érdemes megjegyezni, hogy a POM frakció a legváltozékonyabb, 

aminek összetételét a nyers szerves anyag nagyban befolyásol.16 

11 Poeplau, Don, Nemoto, Schumacher (2013), 3.
12 Zimmermann, Leifeld, Fuhrer (2006), 2.
13 Poeplau, Don, Nemoto, Schumacher (2013), 3.
14 Uo.
15 Zimmermann, Leifeld, Fuhrer (2006), 2.
16 Zimmermann, Leifeld, Fuhrer (2006), 2.
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Ezután már csak az s+c (0,45 μm<d<63 μm) frakció nátrium-hipokloritos 

oxidációs elválasztási folyamata17 maradt hátra. Az elválasztás során először 

nátrium-hipokloritot (NaOCl) adtam az s+c frakcióhoz, aminek ajánlott ke-

verési aránya: 1 g mintához 50 ml 6%-os töménységű NaOCl oldat. A meg-

felelő mennyiségeket Falcon-csövekbe helyeztem a pH értéket 8-ra állítottam 

be sósav segítségével, majd 18 óráig állni hagytam, hogy elegendő idő álljon 

rendelkezésre az oxidációs folyamat lejátszódásához. Az idő letelte után a min-

tát centrifugáltam 2275 RPM értéken 15 percig, ezután dekantáltam, majd 

átmostam desztillált vízzel a második centrifugálás előtt. Az egész folyamatot 

kétszer megismételtem, majd ezután a megmaradt üledéket kiszárítottam, így 

kapva a stabilis frakciót.

3.1. Fotometrikus és analitikai vizsgálatok

3.1.1. UV-Vis Spektrofotometria
Az elválasztott frakciókat – száraz állapotban – az UV-Vis spektrofotomet-

riára elő kell készíteni a Schnitzer és Khan18 által ajánlott módon. Először 

0,5 M nátrium-hidroxid, 0,1 M nátrium-difoszfát oldatot készítettünk. Falcon-

csövekbe mértük a talajmintákat, 10 g talajhoz 50 ml nátrium-hidroxid oldatot 

és 50 ml nátrium-difoszfát oldatot adunk, majd síkrázógépen 24 óráig óva-

tosan rázattuk. Ezután centrifugálás következett, aminek ajánlott fordulat-

száma 5000 RPM időtartama pedig 10 perc. A centrifugálás után a talajminta 

a Falcon-csövek aljában ülepedett le, a kioldott szerves anyag pedig a felette 

lévő oldatot színezte meg.

A kapott oldatot használtuk az UV-Vis vizsgálatokhoz, amit egy Shimadzu 

UV-3600 UV-Vis-NIR spektrofotométer segítségével végeztünk el. Az előkészí-

tést követően 1-2 napon belül a frakciók abszorbanciáját mértük eltérő hullám-

hosszon (180-1000nm). Az előkészített oldatok némelyike túl átlátszatlan volt, 

ez esetben hígítottunk, ha pedig alacsonyak voltak az abszorbanciaértékeink, 

akkor használtunk vastagabb (10 mm) küvettát. A kapott spektrumok segít-

ségével számoltuk ki az alábbi nevezetes arányokat. 

Az első módszer az E
4
/E

6
 arány meghatározása (angol szakirodalomban 

„color ratio”-nak is nevezik), aminek kiszámítását az alábbi képlet mutatja:

17  Uo.
18 Schnitzer, M., Khan, S. U. (1978), Soil Organic Matter, New York, Elsevier Science., 

Six, J., Schultz, P. A., Jastrow, J. D., Merckx, R. (1999), Recycling of sodium polytungstate 

used in soil organic matter studies, Soil Biology and Biochemistry, 31, 1193–1196.
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Ha a kapott érték 7-8, vagy több, az alacsony molekulatömegű fulvósavakra 

enged következtetni. Ezzel szemben a 3-5 értékek nagy molekulatömegű hu-

minsavakra jellemző, továbbá az E4/E6 érték fordítottan arányos a molekula-

tömeggel és a polimerizáltsággal.19

A második módszer során az E
2
/E

3
 arányt határozzuk meg, az alábbi módon.20

 

Az arány alapján következtethetünk a DOM (oldottszervesanyag-tar-

talom) molekulaméretére és polimerizáltságára. Ha az E
2
/E

3
 értékek 

– hasonlóan az E
4
/E

6
-hoz – fordítottan arányosak a polimerizáltsággal és 

a molekulatömeggel.21

A harmadik s egyben utolsó vizsgált arány az URI (UV absorbance ratio index – 

UV abszorpciós arány), számítása az alábbi módon történik:

 

Az URI-arányt másképp úgy fogalmazhatnánk meg, hogy megmutatja 

az UV-abszorbens funkciós csoportok és a telítetlen alkotók arányát. Ebből 

következtethetünk a funkcióscsoportok sűrűségére, ami annál nagyobb, mi-

nél magasabb az URI-értéke.22 Pontosabban kifejezve a legalacsonyabb URI-

értékkel (1,59) rendelkezők a huminsavak, közepes értékkel (1,88) a fulvósavak, 

maximális értékkel (13,50) pedig a telítetlen komponensek (például proteinek) 

rendelkeznek.23

19 Reddy, S., Nagaraja, M. S., Punith Raj, T. S., Police Patil, A. S., Dhumgond, P. (2014), 

Elemental Analysis, E4/E6 Ratio And Total Acidity Of Soil Humic And Fulvic Acids From 

Different Land Use Systems, Annals of Plant and Soil Research, 16(2), 89–92.
20 Vergnoux, A., Di Rocco, R., Domeizel, M., Guiliano, M., Doumenq, P., Théraulaz, F. 

(2011), Effects of forest fires on water extractable organic matter and humic substances from 

Mediterranean soils: UV–vis and fluorescence spectroscopy approaches, Geoderma, 160, 

434–443.
21 Guo, M., Chorover, J., (2003), Transport and Fractionation of Dissolved Organic Matter in 

Soil Columns, Soil Science, 168, 108–118.
22 Nadi, M., Sedaghati, E., Fuleky Gy. (2012), Evaluation of humus quality of forest soils with 

two extraction methods, International Journal of Forest, Soil and Erosion, 2 (3), 124–127.
23 Her, Nam-Guk, Amy, G., Sohn, J., Gunten, U. (2008), UV absorbance ratio index with size 

exclusion chromatography (URI-SEC) as an NOM property indicator, Aqua, 57(1). 35–46.
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3.1.2. Dinamikus fénytörés (DLS) vizsgálat
DLS vizsgálat során a műszer egy lézer segítségével világítja meg a mintát, 

majd a detektorba jutó szórt fény intenzitását érzékeli.24 A készülék a méret 

meghatározásánál több tényező függvényében képes kirajzolni a spektrumot, 

ezek lehetnek a detektorba érkező fotonok intenzitása, a molekulák térfogata 

és darabszáma alapján. 

A mérés során az UV-Vis mérésre előkészített mintákból megmaradt olda-

tokat használtuk. A mérést egy Malvern Zetasizer Nano típusú készülékkel 

végeztük el. Az oldatokat a műszerhez mellékelt speciális küvettákba kellett 

helyezni, ezután pedig a gépbe. A mérések során a műszer intenzitást mér, 

ebből származtatja az alábbi tulajdonságokat: zeta-potenciál, molekulaméret, 

részecskeméret, molekulatömeg, proteinmobilitás és mikroszerkezet.25 A fel-

soroltak közül mi csak a molekulaméretet vizsgáltuk.

A méréseket adott mintán lehetőség szerint háromszor vagy hatszor végez-

tük el, ebből átlagoltunk.

3.1.3. Széntartalom mérése
A teljes szerves széntartalom (TOC) mérést egy Tekmar Dohrmann Apollo 

9000N C-N TOC analizátor segítségével végeztük el. A mérés során a teljes 

szén- és nitrogéntartalmat vizsgáltuk. A műszer különlegessége, hogy rendel-

kezik kemencével, ami lehetővé tette a szilárd minták közvetlen mérését. Más 

készülékek esetében a mérendő talajból/frakcióból oldatot kell készíteni.

A műszerrel történő mérés során a az egyik legfontosabb meghatározandó 

paraméter a C/N arány. Mivel a teljes minta esetében külön mérés nem történt, 

ezért a teljes mintára vonatkoztatott C/N arányt úgy adtam meg, hogy vettem 

a térfogatarány szerinti súlyozott átlagát a különböző frakciók C/N arányai-

nak, az alábbi módon:

 

Ahol C/NTeljes a teljes minta szén–nitrogén aránya, az mi az adott frakciók 

tömege, C/N
i
 pedig a frakciók szén–nitrogén aránya.

24 Pecora, R. (1985), Dynamic Light Scattering: Applications of Photon Correlation Spectroscopy, 

New York, Plenum Press.
25 Malvern Instruments Ltd. (2004), Zetasizer Nano Users Manual, United Kingdom, Malvern 

Instruments Ltd.
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4. Eredmények

4.1. Teljes szerves széntartalom mérési adatok

A kapott eredmények a 2. táblázatban láthatóak. A TOC-érték csak a DOC 

frakciónál szerepel, mert ebben az esetben a szervesszén-tartalom oldott for-

mában volt jelen. A többi frakcióknál TC értékek jelentik a szervesszén-tar-

talmat és a TN értékek a szervesnitrogén-tartalmat, a C/N pedig a frakcióban 

található szén és nitrogén arányát.

Erdő

Frakció Név TOC 

[mg/kg]

TOC 

hiba

TC [mg/

kg]

TC hiba TN [mg/

kg]

TN 

hiba

C/N C/N 

hiba

1 S+A 18805 ±2578 481 ±47 39 ±9

2 POM 182846 ±62046 2271 ±121 81 ±32

3 Stabil 4815 ±583 116 ±17 42 ±11

4 s+c 19719 ±2327 603 ±159 33 ±12

5 DOC 4,8 ±0,4 0,32 ±0,02 15 ±2

Szántó

Frakció Név TOC 

[mg/kg]

TOC 

hiba

TC [mg/

kg]

TC hiba TN [g/

kg]

TN 

hiba

C/N C/N 

hiba

1 S+A 9053 ±813 280 ±80 27 ±10

2 POM 94272 ±7933 2037 ±229 46 ±9

3 Stabil 10744 ±234 61 ±10 175 ±33

4 s+c 17746 ±1395 544 ±107 33 ±9

5 DOC 4,7 ±0,4 0,23 ±0,03 20 ±2

2. táblázat

A TOC mérés során kapott eredmények.

A C/N arány a talajtani vizsgálatok szerves részét képezi, ez azért van, mert 

ebből az értékből sok tulajdonságra következtethetünk. Az arány főképp a talaj 

nitrogénkimosódásának mértékét mutatja meg: minél nagyobb az arány, annál 

kisebb a talajban található nitrogén aránya. Az alacsony C/N érték a talaj foko-

zott nitrogénemissziójára is utalhatnak. Az emisszió során a nitrogéntartalom 
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távozhat dinitrogén-oxid, vagy nitrogén-oxid formájában.26 Pineiro et al.27 

szerint a C/N arány fő minőségi indikátora a talaj szervesanyag (SOM) tartal-

mának, ugyanis ez az arány megmutatja, hogy a SOM-ban a nitrogén mekkora 

mennyiségben mineralizálódott. Ez azért jelentős, mert a mineralizálódottnit-

rogén-tartalom a lebontó szervezetek számára nem elérhető.

A C/N arányt sok tényező befolyásolhatja, ezek közül az egyik és egyben 

legfontosabb a talajba kerülő holt szerves anyag C/N aránya. A növényeké pél-

dául azt is megmutatja, hogy milyen sebességgel fognak elbomlani – 30:1 arány 

alatt gyorsan, míg 80:1 arány felett lassan.28 A művelés mellett az erdőben ta-

lálható fafajok típusának függvényében is változhat a C/N arány.  Az európai 

erdőtalajok C/N értéke így például 16 és 44 között változik, illetve a C/N arány 

a mélységgel csökken.29

A C/N arány vizsgálata rutinfeladat, de leggyakrabban az egész talajmintára 

végzik el, például Cools et al. (2014)30 vizsgálatai során a kapott értékek a min-

tázott talaj – 0-10 cm, 10-20 cm, 20-40 cm, és 40-80 cm – egészére értendők. 

Viszont a talaj C/N aránya a különböző frakciókban rendkívül eltérő lehet,31 

ezért érdemes a frakciók arányszámait külön-külön megvizsgálni.

A 2. táblázat adatai alapján először a különböző frakciók C/N arányait ha-

sonlítottam össze a szántó és az erdő talajában (2. ábra). Az ábrán látható, hogy 

a frakciók C/N arányában lényeges különbség van. A két minta C/N arányai 

a S+A, s+c és DOC esetében közel azonosak, míg a POM és a stabil frakciók 

esetében eltérés mutatkozik. A POM frakció magas friss szerves anyag tartal-

ma lehet az eltérés fő okozója.

26 Cools, N. – Vesterdal, L., De Vos, B., Vanguelova, E., Hansen, K. (2014), Tree species is 

the major factor explaining C:N ratios in European forest soils, Forest Ecology and Management, 

311, 3–16.
27 Pineiro, Oesterheld, Batista, Paruelo (2006), 1.
28 Stefanovits P., Filep Gy., Füleky Gy (1999), Talajtan, Budapest, Mezőgazda.
29 Cools, Vesterdal, De Vos, Vanguelova, Hansen (2014), 10.
30 Uo.
31 Pineiro, Oesterheld, Batista, Paruelo (2006), 1.
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2. ábra

A C/N arány frakciónkénti felbontása az erdő és a szántó minta esetén.

 

 
A legtöbb talajvizsgálat során az egész mintára vonatkoztatva adják meg 

a C/N arányt, ezért az összehasonlíthatóság érdekében ezt nekünk is meg 

kell adnunk.

Láthatjuk, hogy a két minta súlyozott átlagértékei közel azonosak. Ezeket 

az értékeket, ha összehasonlítjuk Cools et al.32 által végzett kutatás eredmé-

nyeivel, akkor azt tapasztaljuk, hogy a mért értékeink az általuk meghatározott 

átlagérték intervallumába (16–44) esnek. Viszont azzal az állítással, miszerint 

a mezőgazdasági művelés alatt álló talajok C/N aránya kisebb, mint az erdő 

borította talajoké, csak minimális egyezést tapasztalhatunk:

 

Ha az egyes talajminták esetén nem a C/N arányt ábrázoljuk, hanem a TC 

értékeket, akkor nagy a hasonlóság a két minta között, kivéve a POM frakciót 

(3. ábra). Látható továbbá, hogy a stabil frakció kivételével a szántó mintá-

ban a TOC értékek alacsonyabbak. A szántó-minta esetén megnövekedett 

TOC érték is hozzájárul a C/N értékek nagy különbségéhez, de a mérések 

32 Cools, Vesterdal, De Vos, Vanguelova, Hansen (2014), 10.
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eredményeképpen belátható, hogy a szántó-minta stabil frakciójának nit-

rogéntartalma jóval alacsonyabb. Ezt okozhatja a fokozott mezőgazdasági 

igénybevétel.

3 ábra

A TC értékek a különböző frakciókra a két minta esetén.

4.2. UV-Vis vizsgálatok

A kapott spektrumok alakja nem sokban tért el egymástól (4. ábra). A spekt-

rumok alakjának vizsgálatára jelen munka keretein belül nem térek ki, csak 

a kiemelt arányok értelmezésére.
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4. ábra

A felvett UV-Vis spektrumok. A minták utáni számok a hígítás mértékét jelölik.

Az eredményekből készült táblázatban (3. táblázat) feltüntettem az alkalma-

zott hígítás mértékét is, ez szemlélteti a frakciók átlátszatlanságát, de mivel 

aránypárokkal dolgozunk, ezért nincs szükség hígítási korrekciós faktor be-

vezetésére.

Küvetta 10 mm-es 2 mm-es

Minta Erdő Szántó Szántó Erdő Erdő Szántó Erdő Szántó

Frakció Stabil Stabil s+c s+c S+A S+A POM POM

Hígítás 1 × 1 × 5× 40× 40× 40× 200× 40×

URI (210 / 

254 nm)
1,25 1,58 1,75 1,66 3,09 14,80 1,52 1,87

E
2
/E

3
 (254/ 

365 nm)
3,89 3,98 3,64 3,37 2,71 2,22 2,54 2,39

E
4
/E

6
 (465 / 

665 nm)
4,39 2,17 11,25 9,00 4,65 2,78 2,46 1,96

3. táblázat

A nevezetes arányok összehasonlítása a különböző frakciókra és mintákra.
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A táblázat értékei alapján és a szakirodalmat felhasználva értékelhetjük a kapott 

arányszámokat. Az URI értékek esetében Her et al.33 tanulmányát használva 

megállapíthatjuk, hogy a frakciók összetétele eltér, illetve a két mintában eltérő 

szerves anyagok dominálnak (4. táblázat).

URI

Erdő Szántó

Stabil Huminsav Huminsav

s+c Huminsav Fulvósav

S+A Telítetlen alkotók Telítetlen alkotók

POM Huminsav Fulvósav

4. táblázat

URI arány alapján a frakciók lehetséges alkotói.

A jobb átláthatóság érdekében az adatokat diagramon is ábrázoltam (5. ábra). 

Az S+A nagy URI-értékeiről arra következtethetünk, hogy az aggregátumokat 

aromás összetevők tapasztják össze34 a két minta esetében, de a szántó-minta 

kimagasló értékeire nem tudunk magyarázattal szolgálni, itt fennállhat a mé-

rési hiba kockázata.

5. ábra

A vizsgált frakciók URI értékei.

33 Her, Amy, Sohn, Gunten (2008), 8.
34 Kramer, M. G., Sanderman, J., Chadwick, O. A., Chorover, J., Vitousek P. M. (2012), 

Long-term carbon storage through retention of dissolved aromatic acids by reactive particles 

in soil, Global Change Biology, 18, 2594–2605.
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Az E
2
/E

3
 arány a már tárgyalt módon, összefüggésben van a molekulamérettel 

és a polimerizáltsággal. A mért adatokat ábrázolva szemléltetem az átlagos 

molekulatömeg eloszlását az egyes frakciók szerint (6. ábra).

6. ábra

A vizsgált frakciók E
2
/E

3
 aránya.

Az ábrán látható, hogy a frakciók között eltérés van, ez legnagyobb mértékben 

a szántó-minta stabil és S+A frakció között mutatkozik meg. Az erdő terüle-

téről származó minta esetében a stabil és a POM frakciók között.

A szántó és az erdő talaja között nincs nagy eltérés, a görbéjük alakja ha-

sonló. A legnagyobb differencia az S+A frakciók értékei között van. A szám-

szerű értékek hasonlóságot mutatnak a Peuravuori et al.35 által végzett kutatás 

eredményeivel.

Az E
4
/E

6
 mérés során kapott adatokat is ábrázoltam a frakciók függvényé-

ben (7. ábra).

35 Peuravuori, J., Pihlaja. K. (1996), Molecular size distribution and spectroscopic properties 

of aquatic humic substances, Analytica Chimica Acta, 337, 133–149.
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7. ábra

A vizsgált frakciók E
4
/E

6
 aránya.

Az ábrán megfigyelhető, hogy az s+c frakció rendelkezik kimagasló értékek-

kel, míg a többi frakció hasonló E
4
/E

6 
arányú. A két minta ebben az esetben 

is nagyon hasonló, alak és érték szerint is. Kijelenthetjük továbbá, hogy a s+c 

frakció a legkevésbé polimerizált.

Ha összehasonlítjuk az E
2
/E

3
 és E

4
/E

6
 mérések eredményeit, akkor láthatjuk, 

hogy eltérés van a két technika között. A Peuravuori et al.36 által végzett kutatás 

során is különböző trendet mutattak az arányok, de magyarázatot nem adtak 

rá. A jelenségből két dologra következtethetünk. Az egyik, hogy a módszerek 

nem elég pontosak, illetve hogy a molekulatömegen kívül még más is befo-

lyásolhatja az arányokat.

4.3. DLS mérés

4.3.1. Molekulaméret
A kiértékelés során az eredményeket az intenzitás függvényében ábrázoltam. 

A darabszám szerinti becslés pontatlan, ezért az intenzitásadatokra támasz-

kodunk a következtetések levonásánál. Ennek ellenére a darabszám szerin-

ti ábrázolás a módszer szemléltetésre alkalmas. Az ábrázoláshoz a mérések 

átlagértékét használtam, amit minden esetben minimum 3 mérésből vettem. 

Az x tengely skálázása a jobb szemléltetés érdekében logaritmikus.

36 Peuravuori, Pihlaja (1996), 15.
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Elsősorban a különböző frakciókat hasonlítottam össze a két mintában. 

Amint majd az ábrákon is látszani fog, egyes frakciók összetétele hasonló, 

míg más frakcióknál lényeges eltérés tapasztalható. Az s+c frakció esetén a két 

minta között eltérés van, a szántó-minta több mérettartományt is tartalmaz 

(8. és 9. ábra).

8. ábra

A s+c frakció molekulaméret vizsgálat eredménye az intenzitás függvényében.

9. ábra

Az s+c frakció molekulaméret vizsgálat eredménye a darabszám függvényében.
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A stabil frakció esetén a szántó és erdő területéről származó minták görbéje 

jobban hasonlít egymásra, mint a s+c frakciónál. Egy közös csúccsal rendelkez-

nek, de emellett látható a szántó-mintánál egy nagy csúcs 1000 nm-es értéknél, 

az erdő-mintánál pedig egy kisebb csúcs 200 nm környékén. A kétféle ábrázo-

lási mód – intenzitás és darabszám – között jelen esetben nincs nagymértékű 

változás. Továbbá látható, hogy a stabil frakcióban a két minta méreteloszlása 

hasonló, közös csúcsuk 300 nm-nél látható, tehát a stabil frakció kevésbé kü-

lönbözik a két mintánál (10. és 11. ábra).

10. ábra

A stabil frakció molekulaméret vizsgálatának eredménye az intenzitás függvényében.

11. ábra

A stabil frakció molekulaméret vizsgálatának eredménye a darabszám függvényében.
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A S+A frakció estén a két minta nagy mértékben különbözik egymástól. A görbék 

(12. ábra) alapján megállapíthatjuk, hogy a szántó-mintában a nagyobb moleku-

lák dominálnak, és intenzitását tekintve szélesebb mérettartomány jellemzi.

12. ábra

S+A frakció molekulaméret vizsgálatának eredménye a két mintára az intenzitás 

függvényében.

13. ábra

S+A frakció molekulaméret vizsgálatának eredménye a két mintára a darabszám 

függvényében.

Az utolsó vizsgált frakció a POM. A két minta molekulaméret eloszlása el-

térő, a szántó-minta esetén 1, míg az erdő mintánál 3 darab csúcs található 
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(14. ábra). Ez arra enged minket következtetni, hogy az erdő mintában a POM 

sokkal változatosabb.

14. ábra

A POM frakció molekulaméret vizsgálatának eredménye a két mintára az intenzitás 

függvényében.

15. ábra

A POM frakció molekulaméret vizsgálatának eredménye a két mintára a darabszám 

függvényében.

A következő ábrákon (16., 17. ábra) a mintákban található frakciókat 

együttesen ábrázoltam, ezzel szemléltetve a frakciók közötti különbséget. 
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Látható, hogy intenzitás szerint a legkisebb molekulákat tartalmazó frakció 

a POM, míg a legnagyobbakat a S+A frakció hordozza (16. és 17. ábra).

16. ábra

Az erdő-minta molekulaméret vizsgálatának eredményei az egyes frakciók szerint 

az intenzitás függvényében.

17. ábra

A szántó-minta molekulaméret vizsgálatának eredményei az egyes frakciók szerint 

az intenzitás függvényében.

Összességében kijelenthetjük, hogy a két minta frakciói között molekulamé-

ret-eloszlás szerint különbség van. A könnyebb összehasonlíthatóság érdekében 
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az egyes frakciókra jellemző molekulaméreteket az 5. táblázatban foglaltam 

össze.

Frakciók Jellemző méretek (nm)

Erdő Szántó

Térfogat (nm) Darabszám (nm) Térfogat (nm) Darabszám (nm)

s+c 615±5 28±4
70±50 és 

700±250
80±40

S+A 800-6000 30-60

65±35 és 

1300±600 és 

5200±350

50±18

Stabil 250±90 240±80 320±25 és 1281 320±25 és 1281

POM
11±4 és 

5150±350
10±3

43±25 és 

535±80 és 

5150±350

38±20

5. táblázat

A frakciókra jellemző molekulaméretek.

4.5. Módszertani kiértékelés

A kutatás során a Zimmermann-féle eljárás módszertani vizsgálata is célunk 

volt. Tapasztalataimat az alábbiakban foglalom össze.

Az ultrahangos rázatásra nagy figyelmet kell fordítani, mert ha túl hosszú 

időn keresztül rázatunk, a mintában található aggregátumok teljesen szét-

hullanak. Az általunk használt műszerhez kiszámolt rázatási idő az ered-

ményeink alapján megfelelőnek tekinthető, mert elegendő mennyiségű S+A 

frakció keletkezett.

A nedves szitálásnál a gépi szita teljesen szétverte a mintát, ezért kézi szitá-

lást kellett alkalmaznunk.

A szárítás után előfordult, hogy a minta egy tömbé állt össze. A további 

vizsgálatokhoz ez a forma nem megfelelő, így szét kellett szedni, tehát a to-

vábbi vizsgálatok során figyelni kell a morzsolás mértékére, hogy ne tegyünk 

kárt a mintában.

Az egyik legfontosabb észrevétel, amelyről Zimmermann et al.37 és Poeplau 

et al.38 nem tesznek említést, hogy a leválasztáshoz használt SPT elszíneződik 

37 Zimmermann, Leifeld, Fuhrer (2006), 2.
38 Poeplau, Don, Nemoto, Schumacher (2013), 3.
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a sűrűség szerinti elválasztás után. Azonban erre a problémára Morgun és 

Makarov39 kifejlesztett egy új frakcionálási eljárást, illetve Six et al.40 egy 

tisztítási eljárást. A későbbi kutatások során ezen eljárások alkalmazása és 

a szennyezett SPT-ben lévő szerves anyag pontosabb meghatározása ajánlott. 

A meghatározásra egy HPLC (nagyteljesítményű folyadékkromatográfia) ké-

szülék alkalmas lehet. Ennek segítségével a tiszta és a szennyezett SPT pontos 

összetételéről, annak különbségéről kapnánk információt. Továbbá egyszerű 

összehasonlítás céljából az SPT oldat TC mennyiségének megmérhető egy TOC 

analizátor készülék (például a jelen dolgozat keretein belül használt Tekmar 

Dohrmann) segítségével.

5. Következtetések

A mérési eredmények alapján az alábbi következtetéseket vonhatjuk le. Az azo-

nos talajtípusok szerves anyagai egyes frakciónként különböznek a művelés 

hatására a molekulaméretek alapján, de szignifikáns trend nem áll fent. Ez fel-

veti azt a kérdést, hogy érdemes-e vizsgálni az összes frakciót, vagy válasszuk 

ki a legstabilabbakat és csak ezek alapján végezzünk összehasonlítást.

Jelen kutatás keretein belül kompozit mintákkal dolgoztunk, de a későbbi 

vizsgálatok során pontminták megmérése ajánlott, hogy statisztikai elemzést is 

végre lehessen hajtani, illetve ellenőrizni azt, hogy adott mintatípuson (például 

szántóföld) belül az értékek mennyire térnek el egymástól.

A kutatás során a műszeres mérések pontosságáról is kaptunk információt. 

Az E
4
/E

6
 és E

2
/E

3
 arányok eredményei egymással nem álltak teljes összhang-

ban, ezért ezen módszerek további vizsgálata ajánlott. A DLS vizsgálat során 

a csúcsok szépen elkülönültek az egyes frakciók esetén, könnyen megkülön-

böztethetőek voltak. Azonban a műszer pontosságát a későbbi kutatások során 

ismert szervesanyag-standardok bemérésével ajánlott ellenőrizni.

A frakcionálási eljárás során a frakciók kellő mennyiségben elkülönültek, 

a műszeres mérések minimális anyagigényét kielégítették. Azonban egy min-

ta frakcionálásának ideje egy főre a várakozási időket is számítva minimum 

2 nap. Emiatt a módszer 100 fölötti mintaszám esetén különösen sok időt 

vesz igénybe, ezért más frakcionálási folyamatok vizsgálata javasolt. Továbbá 

az SPT oldattal való sűrűség szerinti elválasztás minősége kérdéses, kiegészítő 

eljárások alkalmazása ajánlott.

39 Morgun, E. G., Makarov, M. I. (2010), Use of Sodium Polytungstate in the GranuloDensimetric 

Fractionation of Soil Material, Eurasian Soil Sience, 44(4), 394–398.
40 Six, J., Schultz, P. A., Jastrow, J. D., Merckx, R. (1999), Recycling of sodium polytungstate 

used in soil organic matter studies, Soil Biology and Biochemistry, 31, 1193–1196.
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Ábrajegyzék

1. ábra: A kapott frakciók: s+c (iszap és agyag), Stabil (oxidáció után meg-

maradt), Labilis (eloxidálható), DOC (oldott szerves szén), S+A (homok és 

aggregátumok), POM (szemcsés szerves anyag), és a használt eljárások se-

matikus ábrája

2. ábra: A C/N arány frakciónkénti felbontása az erdő- és a szántó-minta 

esetén

3 ábra: A TC értékek a különböző frakciókra a két minta esetén

4. ábra: A felvett UV-Vis spektrumok. A minták utáni számok a hígítás mér-

tékét jelölik

5. ábra: A vizsgált frakciók URI értékei

6. ábra: A vizsgált frakciók E
2
/E

3
 aránya

7. ábra: A vizsgált frakciók E
4
/E

6
 aránya

8. ábra: A s+c frakció molekulaméret-vizsgálat eredménye az intenzitás függ-

vényében

9. ábra: Az s+c frakció molekulaméret-vizsgálat eredménye a darabszám 

függvényében

10. ábra: A stabil frakció molekulaméret-vizsgálatának eredménye az inten-

zitás függvényében

11. ábra: A stabil frakció molekulaméret-vizsgálatának eredménye a darab-

szám függvényében

12. ábra: S+A frakció molekulaméret-vizsgálatának eredménye a két mintára 

az intenzitás függvényében

13. ábra: S+A frakció molekulaméret-vizsgálatának eredménye a két mintára 

a darabszám függvényében

14. ábra: A POM frakció molekulaméret-vizsgálatának eredménye a két min-

tára az intenzitás függvényében

15. ábra: A POM frakció molekulaméret-vizsgálatának eredménye a két min-

tára a darabszám függvényében

16. ábra: Az erdő-minta molekulaméret-vizsgálatának eredményei az egyes 

frakciók szerint az intenzitás függvényében

17. ábra: A szántó-minta molekulaméret-vizsgálatának eredményei az egyes 

frakciók szerint az intenzitás függvényében
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Táblázatjegyzék

1. táblázat: A vizsgált minták származási helye, ideje és a művelés típusa

2. táblázat: A TOC mérés során kapott eredmények

3. táblázat: A nevezetes arányok összehasonlítása a különböző frakciókra és 

mintákra

4. táblázat: URI arány alapján a frakciók lehetséges alkotói

5. táblázat: A frakciókra jellemző molekulaméretek
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