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I. Bevezetés
а» A termálvizhasznositás szükségessége, energiakiváltó

szerepe

Az Alsótiszavidéki Vizügyi Igazgatóság területén 

/továbbiakban ATIVIZIG/ széles körben hasznosítják a 

termálvizet« A mezőgazdaság nagy részt vállal a hasz
nosításból« Különösen a Szentes környéki Korai Zöld
ségtermesztő Rendszer /KZR/ taggazdaságai, pld« a Szen
tesi Árpád Tsz« foglalkozik hajtatott növénytermesztés
sel«

«

í A haj tatást fóliaházakban és üvegházakban végzik« 

Korai zöldségtermesztésről van szó, tehát olyan időszak
ban, időjárási viszonyok között, amikor fűteni kell« Fű
téssel kell pótolni a növények felneveléséhez szükséges 

hőmennyiséget«

A fűtést korábban szénnel, ásványi olajjal végezték«
Az 1970-es évektől azonban egyre nagyobb mértékben alkal
mazzák a geotermikus fűtést«

Az ATIVIZIG területén, Csongrád megyében csak termál
víz fűtést /geotermikus fűtés/ alkalmaznak a hajtatott 

növénytermesztéshez«

f
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Termogenerátorral 1 millió kilókalória előállitása 

369 forintba került, termálvízzel 36 forintért állítot

ták elő ugyanezt a hőmennyiséget 1979-ben*

1 m2 üvegházi felület évi fűtéséhez 50 kg olajat számít

va, 1979-ben 310 forint, 1982-ben 405 forint /emelkedő 

olajárak mellett/ volt a fűtési költség* Ugyanebben az 

időszakban a geotermikus fűtés költsége 17,45 forintról 

csak 71 forintra nőtt*

Ezeket az adatokat Tóth Mihály tette közzé a Kertészet 

és Szőlészet /1982. 26* 12* o*/ cimü szaklapban. A szá

mok jól mutatják és igazolják a termálvizhasznositás 

szükségességét és energiakiváltó szerepét.

I
Az ATIVIZIG területén 136 db termálkút van, amiből 70 

kutat a mezőgazdaság használ fólia- és üvegház fűtésre, 

hajtatott növénytermesztésre*

Korim /1979*/ szerint - termálvizhasznositási szem

pontból - az egész Kárpát-medence legnagyobb térfogatú 

és geotermikusán legértékesebb termálvizkincsét magába 

záró felső-pannóniai rezervóárrendszer a legfontosabb*

A termálviztározó nagy- és kis rendszerek ott alakul

tak ki, ahol összetett, tagolt, többszintes, soktelepes, 

rétegzett tárolórendszerek fordulnak elő*
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Ezek a kis lencsés kifejlődéstől a több km2 oldalirá

nyú kiterjedésig előfordulhatnak. Vastagságuk, mély

ségük 40-80 m.

A termálvizkitermelés során az egymástól távoleső 

termálviztározó egységek között regionális kapcsola

tot nem lehetett kimutatni, elméleti és gyakorlati 

szempontból egyaránt indokolt a nagyobb területi egy

ségek, részmedencék elkülönitése.

Ezek közül a legfontosabb a szentes-hódmezővásárhely- 

makói árok. Ez a terület az ATIVIZIG területén húzódik 

és Szentes környékén van a legtöbb termálkút, amelyik

ebből az árokból táplálkozik.

I
A 100 °C kifolyóviz-hőmérsékletet is elérő termál

víz nagy kiterjedésű és változatos hasznosítást tesz 

lehetővé, a fürdőktől, a mezőgazdasági felhasználáson 

át egészen a városrészek fűtéséig:

Kommunális hasznosítás /fürdők, strandok, egészségügy

ben: kórházak, klinikák fűtése, lakóházak fűtése, sőt 

városrészek fűtése, pld. Szegeden: városi kertésze

tekben való felhasználás./

Ipari hasznosítás /legtöbb kút az olajiparban: kedvező 

példa a mezőgazdasággal való együttműködésre a Felsza

badulás Tsz, ahol egy kútjának vizét visszasajtolták, 

rétegenergia fenntartása céljára: kenderáztatás, tér-
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ményszáritás, faiparban technológiai viz, textilipar

ban fűtés, fürdés céljaira./

Mezőgazdasági hasznosítás A felhasználás az egész mező- 

gazdaságra jellemző. Egyformán használják a növényter

mesztésben, az állattenyésztésben, sőt iparszerü ter

melésben is. A kitermelt termálvizmennyiség 70 %-át a 

mezőgazdaság hasznosítja.

A felsorolt hasznosítási módok a hőlépcsők megfelelő 

kihasználásán alapulnak, de mégis a legjobb kihasználá

si mód a komplex mód, amikor a termálvíz hőtartalmát 

teljesen felhasználják. Az utolsó lépcsőben tisztasági 

fürdőt, vagy nyitott fürdőmedencét táplálnak a termál

vízzel.
*

b. Célkitűzés

A dolgozat alapját az ATIVIZIG területén előforduló 

termálvíz mezőgazdasági hasznosítása képezi. Ezt a ter

málvizet, különösen Szentes környékén az üvegházak, fó

liaházak és egyéb zöldségtermesztési rendszerek fűtésé

nél alkalmazzák.

A téma vizsgálatának időszerűségét az adja, hogy az 

utóbbi években, az energiahordozók áremelkedése miatt 

a geotermikus energia hasznosítása jelentősen megnőtt. 

A termálvizfeltárási tevékenysége emiatt az ATIVIZIG
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területén is megélénkült. Ezt igazolja az a tény is, 

hogy ezen a területén az utóbbi 10 évben mintegy 30 

kutat fúrtak,

A termálviz felhasználása során keletkező csurga- 

lékviz az ATIVIZIG számára sürgetővé tette ennek a 

magas sótartalmú viznek az elhelyezését.

A mezőgazdaság a termálviz hőenergiáját maximálisan 

igyekszik felhasználni, ugyanakkor a csurgalékviz ma

gas sótartalma miatt környezetvédelmi szempontból rend

kívül veszélyes.

Ez az összes sótartalom 1200-6000 mg/l között vál

tozik, azonban a mélyebb kőolajtároló rétegekből fel

színre kerülő viz sókoncentrációja elérheti a 10-12 

ezer mg/l-t is. Az oldatot képező sók - az oldat komp

lex sótartalma - nagyon károsan hatnak a környezetre.

így ez a termálviz - csurgalékviz - a zárt fűtési 

rendszerből kikerülve szennyezi a környezetet, elhelye

zése igy gondot okoz.

A magas sótartalmú csurgalékvizzel szennyezett öntö

zővíz - felszíni viz - a talajban irreverzibilis elvál

tozást, szikesedést idéz elő. Az öntözővíz szennyezett

sége, a kertészeti növényeinket különböző mértékben 

károsítja.
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A mezőgazdaságban és a környezetvédelemben az évek 

óta tartó vizsgálatok ellenére sem ismerjük eléggé a 

csurgalékviz kultúrnövényekre kifejtett kárositó ha

tását.

Dolgozatomban a vizsgálatokhoz olyan tesztnövényt 

választottam, amely igen érzékenyen reagál az öntöző

víz összetételére. Ennek a növénynek a vizsgálata 

során elsősorban azokra a kérdésekre kerestem választ, 

hogy a csurgalékviz a fiatal uborkanövény /Cucumis 

sativus/ vegetativ szervein milyen morfológiai- és 

élettani elváltozásokat idéz elő.

A fentiek megállapitására igy elsősorban pre és

posztemergesen kezelt fiatal növényen az aszkorbinsav

mennyiségét, a peroxidáz-enzim aktivitását, és az old-
*

ható fehérjék mennyiségének változását mértem.

A kísérleteim során a csurgalékviz hatását vizkul- 

turában vizsgáltam, a kontrollnövényt csapvizben nevel

tem.

Különböző fizikai kezeléseket adtam még a növényeknek:

1. Csurgalékvizben, melegítés nélkül

2. Csurgalékvizben egyszeri 36 °C-ra való 

felmelegítéssel

3. Csurgalékvizben melegítés nélkül,

e
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ötödik fényes napon csurgalékvizzel 

permetezve

4. Kontrollnövények csapvizben

Minden kezelés esetében egyértelművé vált, hogy ennek 

az oldatnak öntözővizként való alkalmazása rendkívül

ká ros.

A dolgozatomban a csurgalékviz fentiekben tapasztalt 

károsító hatására szeretném felhivni a mezőgazdaságban 

dolgozó szakemberek figyelmét.

II, Irodalmi áttekintés

1, Környezetvédelmi irodalom

a, A csurgalékvizelvezetés módjai

Pálfai és munkatársai /1980./ összefoglalták a csurga

lékvizelvezetés módjait.

Közvetlen bevezetés élővizfolyásba A csurgalékviz köz

vetlenül élővizfolyásba - pld. Tisza - történő beveze

tésére csak néhány példa van. A szegedi partfürdők, a 

székelysori kút, a klinikák és a Textilmüvek csurgalék- 

vize jut a Tiszába. A Textilmüvektől a Tiszáig külön 

csővezetéket építettek. Ennek a módszernek előnye, hogy 

az élővizfolyásnak - a Tiszának - nagy a vízhozama, még 

jól higitja a belé került csurgalékvizet. A kutak azon

ban élővizfolyáshoz nem mindig vannak közel, az elveze

tő csőrendszerek megépítése beruházási gondot okoz.
—
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Bevezetés a közüzemi csatornahálózatba A csurgalék-

vizek egy részét, inkább a kommunális ellátás terüle

teiről /fürdő, stb./ a közüzemi csatornahálózatba ve

zetik. A csurgalékvizet a szennyviz, illetve a csapa- 

dékvizelvezető rendszerek továbbítják a befogadó fel

színi vízfolyás felé, közvetlenül, vagy tisztitó tele

pi kezelés után. A csurgalékvizek kb. 90 %-a kerül a 

közüzemi csatornarendszerekbe, majd onnan a Tiszába. 

Ennek a módnak is az az előnye, hogy a Tisza nagy víz

hozama higitja a csurgalékvizet.

Bevezetés a belvizcsatorna hálózatba A csurgalékviz

legnagyobb részét az ATIVIZIG területén a belvizcsa

torna hálózatba vezetik. A mezőgazdasági hasznositású 

termálvizek szinte teljes mennyiségben, az ipari hasz

nositású termálvizek közül a Kendergyárban felhasznált 

vizek kerülnek a belvizcsatorna hálózatba, általában 

hütőtón keresztül.

A belvizcsatorna hálózatból valamelyik holtágba is 

juthat a csurgalékviz, majd végső befogadóként a Tiszá

ba, vagy a Marosba. Ez a megoldás kevesebb gondot okoz 

ott, ahol csak a belvízelvezetésre szolgálnak a csa

tornák, mint pld. a Békés megyei, vagy a szegedi kutak 

esetében. Ott ahol a csatornák kettős rendeltetésüek 

- Szentes környékén, a Kurcai öntözőrendszer - öntöző

vizet is szállítanak, már igen sok gondot okoznak.
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Szentes térségében, ahol a termálkutak nagyobb része 

üzemel, már tűrhetetlen állapotot okozott a csurga- 

lékviz nem megfelelő elhelyezése, elvezetése. A magas 

komplex sótartalmú csurgalékviz öntözésre alkalmat

lanná teszi a csatornákban tárolt, illetve szállított 

öntözővizet. Még akkor is probléma a terület csurga- 

lékvizének befogadóba való vezetése, ha van olyan csa

torna, amely csak belvizelvezetési célt szolgál, ugyan

is a befogadó Kurca főcsatorna egyben öntözővíz tároló 

is. А К U R C A főcsatornában mindenképpen kialakul 

a sófeldusulás.
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Átmeneti tározás Az ATIVIZIG területén mór a korábbi

években történtek kisérletek a csurgalékviz befogadó

ba való bevezetés előtti tározására, /pld. a röszkei 

Kossuth Tsz. kutjainak csurgalékvizét előbb tározták, 

majd utána vezették a Holt-Tiszába. Itt a fenoltarta

lomtól akarták a halakat védeni elsősorban./

A végső megoldás a halasitott bögékből való kizárás volt, 

és egy megkerülő csatornát épitettek.

A szegvári Puskin Tsz. területén megépítettek egy 

16,9 ha nagyságú 168 000 m3 térfogatú tározó tavat.

Ebben tározzák a 4 kút csurgalékvizét öntözési idény

ben. Öntözési idényen kivül 10-12 nap alatt ürithető 

le a Kórógyéri főcsatornába.

«*

(•
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Szentes térségében, ahol vizsgálataim okai koncent

rálódtak, van a legtöbb termálkút, ezek a kutak nagy

mennyiségű csurgalékvizet bocsátanak а К U R C A -i 

öntözőrendszer kettős működésű csatornáiba. Ezekben 

a csatornákban a csurgalékviz kárositó hatása kimu

tatható. Ezért épitették meg a komplex tározó tavat, 

amely belvizi viztározó és kritikus időszakban csur

galékviz tározó is. Lehetővé teszi a csurgalékviz 

vegetációs időn kivüli elvezetését a meglévő kettős 

működésű csatornarendszeren keresztül. A tározó terü

lete 140 ha, melyet földgát és természetes magaspart 

határol, térfogata 3,5 millió ro3.

Visszasa.l tolás a felszín alatti rétegekbe Az olajipar

Algyő térségében a kitermelt termálvizet teljes mérték

ben visszajuttatja a felszín alatti rétegekbe. Itt a 

cél, hogy a visszasajtolt termálvíz fenntartsa a ré

tegnyomást. A szegedi Felszabadulás Tsz. egyik kútjá

nak vizét is felhasználják ilyen módon a rétegenergia 

fenntartására. Ez a módszer környezetvédelmi szempont

ból a legjobb. Az olajipar Ásotthalom-Szank, Battonya, 

Kardoskut és Orosháza térségében is alkalmazza ezt a 

módszert.

Az elvezetés módjainak ismertetése után megállapítható, 

hogy a vizadórétegekbe való visszasajtolás a legjobb.
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CJó azért, mert a vizadó réteg rétegenergiáját fenn

tartja, és jó azért is, mert a környezetet megkiméli 

a magas sótartalmú csurgalékviz káros hatásaitól. 

Mivel költségesebb, mint a tározás, nem alkalmazza a 

mezőgazdaság.

b. A csurgalékviz környezetszennyező hatása

1. Hőszennyezés a felszíni vizekben

Van t' Hoff-féle szabály néven ismeretes az az össze

függés, amely a kémiai reakciókinetikában a reakció- 

sebességnek a hőmérséklettől való függésére vonatkozik.

A szabály kimondja, hogy a reakciósebesség a hőmérsék

let emelkedéssel olyan arányban változik, hogy a hőmér

sékletnek 10 °C-kal való emelkedése megduplázza a reak

ciósebesség ilyen arányú megnövekedését, a magasabb hő

mérséklettel együttjáró, megnövekedett átlag sebesség

gel jellemezhető hőmozgás, s igy a kémiai reakcióra 

vezethető ütközések számának időegység alatti növekedése, 

valamint az ilyen ütközések hevességének fokozódása ma

gyarázza. Ez a szabály a közepes hőmérsékletek tarto

mányán belül érvényes számos szerves és szervetlen 

kémiai reakcióra, igy pld. enzimreakciókra, C02 asszi

milációra, a változó hőmérsékletű élőlények hőgazdálko

dására, stb.
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Pálfai és munkatársai /1980./ szerint a fentiekből 

következik a csurgalékviznek élővizbe történő beveze

tése, illetve elhelyezése esetén ennek egyik következ

ménye: nevezetesen az élővizben lejátszódó valamennyi 

kémiai, biokémiai, biológiai folyamat sebességének 

nagymértékű növekedése. Az egész élővizben térben fel

fokozott asszimiláció, illetve disszimiláció játszód

hat le, ez végső soron a konzumens szervezetek fokozott 

elszaporodásához, ezek pusztulásával az eredeti bioló

giai egyensúly veszélyes eltolódásához vezethet. A 

csurgalékviz hatására a befogadó élővizben - szélsősé

ges esetben - főleg az apró élőszervezetek élettarta

mának jelentős megrövidülése is bekövetkezhet. Ez 

természetes következménye a megnőtt sebességű anyagcsere

folyamatoknak. A befogadó vizében szabad szemmel is 

észlelhető a primer produkció növekedése.

Magasabb hőmérsékleten a gázok folyadékban képződött 

oldatának telitési koncentrációja csökken. A gázoknak 

folyadékban való oldhatósága a hőmérséklettel fordí

tottan arányos. A csurgalékviznek a befogadó hőmérsék

letére gyakorolt hatása miatt a megemelkedett hőmérsék

let rontja az oxigén vizben való oldhatóságát. Nappal az 

asszimiláció képes ezt a hatást teljes mértékben ellen

súlyozni, borús időben, vagy éjszaka a lebontási folya

matok túlsúlyba kerülnek, a melegebb vizben oldott
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oxigén mennyisége rohamosan csökken és nemcsak a hal

táplálék szervezetek, de a halak pusztulásához is ve

zethet.

Az anaerob viszonyok valamennyi káros jelensége is 

bekövetkezhet /szulfát redukció, foszfor feltáródás, 

pld. az iszap felső rétegéből, stb./ . A felsorolt 

hatások a dolog természetéből adódóan állóvizü befoga

dóknál /tavak, tározók, holtágak/, a vízfolyások ese

ténél kritikusabb helyzetet is teremthetnek, A csurga- 

lékviz hő okozta szennyezésénél azonban soha nem sza

bad szem elől téveszteni a hőmérsékletnövekedés, az 

oldott oxigén csökkenés, a vizben lévő dinamikus egyen

súlyok hőmérséklet és pH változás hatására bekövetkező 

eltolódás és egyéb fel nem sorolt tényezők együttes 

hatását. Ez a szinergizmus.

0* Sullivan /1976./ tanulmányában leírja, hogy a 

hőszennyezés kifejezést Moore használta először 1958- 

ban. Egy évvel később Henry említette a folyók hőszeny- 

nyezését. 1959-ben Markowski tette közzé a Nagy-Britan- 

niai erőmüvek hőszennyezési hatásával foglalkozó első 

cikksorozatot. Ennek eredményeképpen számos környezet- 

védelmi hatóság a kár megelőzése érdekében előirta a 

megengedhető legmagasabb hőmérsékletet.

155



19 -

A magyar szakhatóság kb. 20 év alatt jutott el arra 

az elhatározásra, hogy elfolyó csurgalékviz hőmérsék

letét 36 °C-ban határozza meg. Ha ennél mégis magasabb 

lenne ez a hőmérséklet, akkor előbb hütőtón kell át

vezetni.

■

K.

v\
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2. Kémiai szennyezés a felszini vizekben

Hogy a kémiai szennyezésről beszélhessünk, először a 

termálviz sótartalmáról, a sók összetételéről kell

irni*

A termálviz sótartalmát, összetételét, tulajdon

ságait Bélteky /1979,/ részletesen ismertette# A 

hazai termálkutaknál igen gyakori jelenség a kút fel

ső szakaszán mutatkozó sókiválás, sólerakodás, amely 

a vizben oldott ásványi sók kiválása folytán kelet

kezik#

Vannak olyan kutak, amelyeknél 8-10 naponként kell 

a sókiválást eltávolítani, mert a kifolyócső annyira 

leszűkül, hogy a termelés leáll. Leggyakrabban elő

fordul a CaCO^ kiválás, mert a CaCO^ oldatban tartá

sához meghatározott mennyiségű C02 szükséges# Ez már 

magában véve is szinte lehetetlenség, mert a gázok 

oldhatósága a hőmérséklet emelkedésével rohamosan csök

ken. Van olyan kút, ahol egy évben egyszer elegendő 

sótalanitani, más esetekben 8-10 naponként szükséges# 

Úgynevezett hőcserélő alkalmazásával /ellenáramú ké

szülék/ a vízszintes szakaszokban jelentkező sólera

kodásnak elejét lehet venni és igy már a fütő rendsze

rekben nem termálviz kering, hanem ivóvizminőségü viz# 

Az elfolyó csurgalékvizben pedig már nincs a környe- ,
у %

об® r:= SZÍ- f4
4S?Pf *
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zetre veszélyes sótartalom.

Kitermelési túlnyomással is lehet a sókiválást megaka

dályozni. Pld. a büki fürdő kútját 3,1 bar fejnyomás

sal, 1000-1200 l/perc mennyiségben 58 °C-on üzemel

tetik. Megmarad a termálviz nagy, 6566 mg/l /Ca-Mg-HCO^/ 

összetételű sótartalma anélkül, hogy sókiválás történne. 

A kitermelést és az üzemelést meg lehet könnyiteni, de 

a csurgalékvizben oldatban marad a termálviz komplex 

sótartalma, ami a környezetvédelemben, a mezőgazdaság

ban igen káros.

A gyakorlatban sok esetben beigazolódott az a meg- 

állapitás, hogy a felső pannon rétegsorban a héviz só

koncentrációja 8 mélységgel nő. így tehát nem kell 

mindenáron arra törekedni, hogy a legnagyobb mélységet 

és a legmagasabb hőmérsékletet érjék el a termálkút 

feltárás során. Különösen érvényes ez a Szentes környé

ki kutak esetében, ahol a 2000 m-es mélység általános

nak mondható, magas ugyan a kifolyó viz hőmérséklete, 

de 90 % körül van a Na % értéke is. A csurgalékviz só

tartalma környezetvédelmi szempontból a legfontosabb.

Az Országos Vizügyi Hivatal /OVH/ MI-10 258-79. szá

mú műszaki irányelve osztályozási szempontokat ismer

tet a termálviz vegyi összetétele szerint is.
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Az ásványi sótartalom szempontjából - kapcsolódva a 

csurgalékviz elhelyezéséhez - 5 kategóriát állit fel: 

A viz összes sótartalma 500 mg/da^-nél kevesebb, 

öntözésre felhasználható. Vízmennyiség: 5%.

I.

II. A viz összes oldott sótartalma 500-2000 mg/dns3. 

Élővízbe bevezethető. Vízmennyiség: 60 %,

III. A víz összes sótartalma 2001-3000 mg/diu3. Halas

tavakba bevezethető. Vízmennyiség: 24 %.

A víz összes sótartalma 3001-5000 rng/d®3. Csak 

időlegesen és ideiglenesen használható fel ha

lastavakba való bevezetésre. Vízmennyiség: 7 %.

IV.

A viz összes oldott sótartalma 5000 mg/dn^-nél 

több. Kezelés és hígítás nélkül befogadóba nem 

vezethető be. Vízmennyiség 4%*

V.

Pálfai és munkatársai /1980./ kiszámították, hogy 

az ATIVIZIG területén a termálvíz termelés 35 millió 

m^-re becsülhető. A termálvízzel felszínre kerülő ol

dott sómennyiség 70 000 tonna, s ennek nagyobb része 

NaHC03, amely öntözési szempontból legjobban károsít

ja a felszíni vizeket.
f

Az élővizek további jelentős szennyezőanyaga, a 

csurgalékviz ammónium-ion tartalma. Az ammónium-ion 

a vízben a hőmérséklet és a pH függvényében szabad
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ammóniával tart fent dinamikus egyensúlyt. Mind a 

hőmérséklet, mind a pH emelkedése az egyensúlyt a 

szabad ammónia koncentráció növekedése felé tolja el.

A szabad ammónia pedig, mint idegméreg közvetlen 

okozója lehet pld. halpusztulásnak. /Az ammónia okoz

ta halpusztulások nyáron vannak!/ Egy napi 600-1200 ír 

vizet adó termálkutból napi 6-11 kg ammónium-ion 

kerülhet ki, ami nagyobb vizhozamu élövizbe kerülve, 

alacsonyabb hőmérséklet, és alacsonyabb pH érték mel

lett még halastavi nitrogénmütrágyázásnak is felfog

ható. Az élőviz kémiai szennyezése esetében is mindig 

figyelni kell a szinergens hatásokra.

3. A csurgalékviz talajszikesitő hatása

Stefanovits /1977./ könyvében környezetvédelmi szem

pontok szerint foglalkozik a talajok szikesedési prob

lémáival. Főbb gondolatait emelem ki vázlatosan:

A szikes talajok gyenge termékenységének alapvető 

oka az, hogy bennük a talajképző tényezők együttes ha

tása miatt az alkálisók - elsősorban nátriumsók - fel

halmozódnak és túlsúlyba kerülnek. Szikes talajok ott 

képződnek, ahol rosszak a hidrológiai tényezők, a 

drénviszonyok, a felszinre érkező és a talajviznek is 

magas a sótartalma.
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Szikes a talaj akkor, ha adszorpciós komplexusában, 

a nátrium ionok dominálnak.

A szikes talajok már a felszíntől karbonátosak, szer

kezet nélküliek, 0,3 %-nél nagyobb az összes vizben 

oldható sótartalmuk, és ebben a 0,3 5&-ban is első

sorban Na2C03 az uralkodó. A talaj viz szintje az év 

nagy részében a felszínhez közel /60-80 cm/ helyez

kedik el.

A nátriumsók oldhatósága a talajoldat pH értéké

től alig függ, ezért lúgos tartományban is nagy le

het a nátrium ionok koncentrációja.

A kalcium és magnéziumsók csak hidrokarbonát alak

jában képesek a talaj oldatban maradni. Lugos közegben 

a sók karbonát alakjában oldhatatlan formában kicsa

pódnak az oldatból és ilyenkor a nátrium ionok túl

súlyba kerülnek: lúgos közegben kisebb sókoncentráció 

mellett is a talajok erőteljes szikesedése figyelhető 

meg. A talajok sókoncentrációjának emelkedése együtt

jár a semleges nátriumsók /kloridok, szulfátok/ 

viszonylagos felemelkedésével, ami a nátrium ionok 

további koncentrálódásával jár együtt.

A magas nátrium ion koncentráció együtt jár a talaj 

fizikai tulajdonságainak romlásával. A talaj szerkezet
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annyira leromlik, hogy a szikes talajnak nincs is 

szerkezete. A talaj kolloidok peptizációja miatt a 

szikes talajok viz hatására szétiszapolódnak, vizát- 

eresztő- és vizvezetőképességüket is elvesztik. Ilyen 

talajokon alakulnak ki a belvízkárok is.

A szikes talajok sótartalma a talajok kémiai tulajdon

ságaira és a talajban élő mikroorganizmusokra is hat.

A szikes talajokban az alkáli és földfémek karbonátjai, 

kloridjai, szulfátjai vannak oldatban, de túlsúlyban 

vannak a nátriumsók. így szélsőségesen lúgos talajok 

alakulhatnak ki: 7,5 pH felett a foszfátok oldhatósága 

csökken, 7,5 - 8,5 pH között a kálium növények általi 

felvehetősége csökken. Lugos közegben leesik a vas, 

mangán, réz, cink, bór oldhatósága. A lúgos közeg, a 

szerkezet nélküli talaj, a rossz levegőháztartás kedve

zőtlen a talaj mikrofló rájára is. Szikes talajokban a 

nitrogénkötő és nitrifikáló baktériumok erősen korlá

tozott számban fordulnak elő. Az ammónifikációra az 

alkálisók /NaCl!/ mérgezően hatnak. A baktériumok tevé

kenységének csökkenésében a talajoldat nagy ozmózisos 

nyomása jelentős szerepet játszik. A nátrium ionok a 

baktériumsejtbe jutva Na-proteinátokat képeznek a jelen

lévő egyszerű fehérjékkel, rendellenes lesz a protoplaz

ma tevékenysége, a sejt kolloidális állapota megváltozik 

és az enzimatikus hatások megbénulnak. Ezek alapján a
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szikes-sós talajok mikrobiológiai tevékenysége meg
gyengül*

A Szentes környékén feltárt termálkutaknak magas 

az összes oldott sótartalma, magas a Na % értéke is.
A terület talajai nem jó minőségűek, foltokban ugyan, 
de vannak szikes területek és szikesedésre hajlamos 

talaj foltok. Ezt a területet nem lehet tovább ter
helni olyan öntözővizzel, amely nátriummal túltelí
tett. Ezért épitette meg az ATIVIZIG a területen a 

Vekeréri tározót, amely öntözési idényben összegyűjti 
a csurgalékvizet és a belvizet is, amit öntözési 
idényen kivül bevezethetnek a Tiszába.

Olson és munkatársai /1974./ vizsgálták a mezőgaz

daság hatását az öntözőviz minőségére. /А világon másutt 
is akkor kezdték az öntözővizzel adódó problémákat vizs
gálni, amikor kb. Magyarországon./

Olson szerint a mezőgazdaságot kell elsősorban fe
lelőssé tenni a talajvíz nitrogén tartalmának növe
kedése miatt. Mert az öntözővízbe - mindenütt a vilá
gon - belekerülnek olyan műtrágya- és növényvédőszer- 

maradványok, amik az öntözés során visszavonhatatlan 

károsodást okozhatnak a növényeken.
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CJavitani kell az öntözővízzel való gazdálkodás hatás

fokát, hogy a lehető legkisebbre csökkenjen a mély 

beszivárgás és az elfolyási veszteség. A víztakarékos

ság egyúttal hozzásegít, hogy a szennyezési kérdésben 

egy fontos lépéssel előbbre lépjünk. A vizzel való 

takarékosság nemcsak úgy értendő, hogy kevesebb vizet 

használunk fel, hanem úgy is, hogy megakadályozzuk a 

kémiai anyagok kárositó mértékben való bejutását az 

öntözővízbe.

Pásztó /1975./ a Keleti főcsatorna vízminőségére 

tesz megállapításokat. A legszennyezettebb időszakot 

a belvizes üzemelési rend jelenti. A belvizek a mező- 

gazdasági hasznositásu területekről szerves és mű

trágyákat, valamint a talaj és növényvédelemre hasz

nált kémiai anyagokat is bejuttatják 

tornába. Erre utal a 30-40 mg/l oxigénfogyasztás érték 

és a 2-3 mg/l ammónium ion koncentráció.

a Keleti főcsa-

A nagy mennyiségben használt triazinszármazékok is 

komoly veszélyt jelentenek a belvizekkel bekerülve a 

Keleti főcsatorna vízminőségére. A Keleti főcsatorna, 

bár nagy víztömegeket hordoz, nem természetes vízfo

lyás. A belvizekkel bejutó szerves és szervetlen 

műtrágyák különösen ha az idő, és igy a viz is felme-
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legszik - a vizi szervezetek elszaporodását okozzák.

A nagy biológiai produkció és az ilyenkor még meglévő 

hosszú éjszaka nagymértékű oxigénhiányt okoz, ami 

tömeges halpusztulást is előidézhet a főcsatorna egyes 

szakaszain.

Beljakov /1982./ szerint a Szovjetunióban az öntö

zéses területek mintegy 2 %-ét öntözik altalajvizzel, 

és a felhasznált vizmennyiség a készlet 10 %-át sem 

haladja meg. Alkalmazhatósága a helyi adottságokon ki- 

vül a készletektől és a viz kémiai összetételétől 

függ, különösen a sótartalomtól. Ezt az öntözési for

mát főleg a déli országrészben alkalmazzák, ahol fel

színi viz nem igen áll rendelkezésre megfelelő mennyi

ségben és még korlátozó tényező a felszín alatti viz 

valóban magasabb sótartalma. Ez a vizforrás nem termál

víz jellegű.

2. Növényélettani irodalom

A növényi anyagcserék tanulmányozásánál szívesen 

vizsgálják vagy a légzésben felhasználódó szénhidrátok 

képződésének, vagy a biológiai oxidáció mechanizmu

sának egyes mozzanatait.
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Farkas /1978./ szerint az oxidativ foszforilálásnál 

a redukált piridin-nukleotidok oxidációjánál az egyik 

enzimrendszert a peroxidáz adja. A növényi peroxidá- 

zok vastartalmú enzimek, amelyeknek hatócsoportja 

protohem. A peroxidáz "végoxidázként" szerepelhet a 

következő séma szerint:

202 + AH2 peroxidáz 

2H20 + A

lioxálsadh2 f\

NADPH2

4likolsavD
NADP

glikolsav reduktáz glikolsav oxidáz

Más esetben a peroxidáz részben valódi oxidázként 

is működhet. Peroxidáz a peroxidáz által katalizált 

reakció során keletkezik, és további oxidációs reak

cióra használódik fel. Az ilyen tipusu folyamatokat, 

amelyeknek pontos mechanizmusa nem ismert, oxidáz- 

peroxidáz reakcióknak nevezik. Ide tartozik az az 

eset is, amikor a peroxidáz által katalizált reakció 

elektronakceptora nem molekuláris oxigén, hanem a citok- 

rom-c. Annak ellenére, hogy a peroxidáz enzim működése
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még bizonyos területeken feltáratlan, a növényi szö

vetekben előforduló egyik legelterjedtebb enzim*

Posztemergens 2,4-D kezelés hatását vizsgálta 

Kertész /1974*/ a kukorica csiranövények peroxidáz 

enzim aktivitására, Megállapitotta, hogy a kukorica 

peroxidáz enzim aktivitása eltérést mutat a többi 

vizsgált növénytől* Amig a többi egy- és kétszikű 

növénynél a kezelés hatására - legyen az pre, vagy 

posztemergens, ugrásszerűen nő a peroxidáz aktivitás - 

addig a kukoricánál ez a kontrollnövény enzimaktivi

tása alatt marad* A gyöngybabnál alkalmazott pre- 

emergens 2,4-D kezelés emelte a peroxidáz enzim akti

vitását* A növény korával párhuzamosan nőtt az enzim

aktivitás, kivéve a sziklevelet, ahol az csökkenő ten

denciát mutatott* A posztemergens kezelés hatása megegye

zik a preemergens kezelés hatásával, de itt csak lénye

gesen magasabb Dikonirt koncentráció okoz ugyanolyan 

mérvű enzimaktivitás-emelkedést, mint a preemergens ke

zelésnél* Az alkalmazott koncentrációk gyökér- és hajtás

károsodást okoztak*

Sárgadinnyénél az alacsony koncentrációjú kezelés is 

lényeges enzimaktivitást eredményezett. Az uborka jó 

Dikonirt tűrését bizonyitja az a tény, hogy csak magasabb
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Dikonirt koncentráció okozott viszonylag kis enzim

aktivitás növekedést.

Peroxidáz enzim aktivitását mérték M. Horváth M. 

és munkatársai /1980./ hatnapos tök csiranövényben 

preemergensen kezelt 2,4-D és olaj szennyezett viz 

hatására, ahol kontrollként csapvizzel csíráztatott 

növényt használtak. A peroxidáz enzim aktivitása 

nem volt lényeges, nagyobb a preemergensen kezelt 

olajos viz hatására. Az enzim aktivitása az olaj 

mennyiségének növekedésével csökkent a hajtásban, és 

nőtt a gyökérben, de az olaj hatására mindig magasabb 

értéket mutatott, mint a csapvizes kontroll. A gyö

kérben az enziraaktivitása minden esetben magasabb ér

téket mutatott, mint a hajtás enzimaktivitása volt.

Sós tóviz, nátriumklorid, motorolaj és 2,4-D nátrium 

sójával, szerves vegyület és keverék gyomirtószer ha

tására vizsgálták Kemenesné, Fügedi K. és munkatársai 

/1982,/ fehér csemege és "Békési"-hibrid kukorica csi

ranövényekben pre és posztemergens adagolás hatására 

a peroxidáz enzim aktivitását.

A gyomirtószer hatására nőtt a peroxidáz enzim 

aktivitása a csapvizes kontrolihoz viszonyítva.
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Saimbhi /1977#/ megfigyelései arra utalnak, hogy 

nagyon alacsony a kontroll csiranövény gyökértömege a 

kezelt növényekéhez képest. A gyökér és hajtás töme

gét hasonlították össze a kezelések függvényében. Pre 

és posztemergens kezelésben herbicideket próbáltak ki 

termesztett kobakos fajtáknál. Azt tapasztalták, hogy 

a kémiai szerek, növényvédőszerek preemergens alkal

mazása nem okozott kárt a növények növekedésében és 

fejlődésében, kivétel a görögdinnye, mely igen érzé

kenyen reagált a különböző herbicidekre. Posztemergens 

kezelés mellett már erősen károsította a növényeket, 

sőt a görögdinnye termést sem hozott.

Torazzo és munkatársai /1977./ tapasztalták, hogy a 

növényvédőszerek közül a 2,4-D 1 mg/l, és a 2,4-D-T 1 

mg/l mennyiségben olyan hatásúak, mint az aktiv auxinok.

Shahi /1975./ kísérletei arra is utaltak, hogy az 

optimálisnál alacsonyabb talajnedvesség esetén a her- 

bicidek transzlokációja csökken. Száraz talajoknál 

nagyobb mennyiségű herbicid adagolása szükséges.

La Berge és Kinger /1976./ úgy találták, hogy a per- 

oxidáz és kataláz enzim a fejlődés folyamán különböző 

aktivitást mutat, bizonyos mértékig mindkét enzim a ■
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növekedés és fejlődés jeléül szolgálhat*

Penel és Greppnitt /1979*/ szerint a tök csira

növényben is igen magas a peroxidáz enzim aktivitása, 

sötétben csiráztatva és etioláltan nevelve.

Singh /1978*/ szerint fertőzött növényállományban 

a peroxidáz enzim aktivitása kb, 25 %-kal nagyobb a 

kontrolihoz viszonyítva.

Yamachi és munkatársai /1978./ megállapították 

azt is, hogy paprika magokban tárolás alatt az asz- 

korbinsav mennyisége csökkenhet. Az aszkorbinsav-oxi- 

dáz aktivitása is lecsökkent.

Scharrer és Werner /1957./ megállapították, hogy 

az emelkedő nitrogén adagok a friss vizsgálati anyag 

aszkorbinsav tartalmát csökkentették, a kálium ada

gok viszont emelték. Az aszkorbinsav tartalom alap

jában genetikailag meghatározott, növénycsaládokra 

jellemző tulajdonság. Ugyanazon a fajtán belül, a faj

ták között is van különbség.

A növényekben uralkodó redox folyamatoknak is lehet 

jelentőségük az aszkorbinsav képződése szempontjából.
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Douglas és munkatársai /1977./ szerint a herbicidek 

hatnak az oxidativ enzimekre, ez pedig elősegiti az 

aszkorbinsav mennyiségének növekedését.

Lem és munkatársai /1979./ megállapították, hogy 

a NaCl kisebb adagjai nem hátrányosak a növényekre, 

csak nagyobb mennyiségben és sókeverékben igen káros 

és pusztitó hatású, /pld. a NaCl+CaCl2+kombinációja/. 

Az öntözővízbe került sók hatását is vizsgálták a 

rizsnövény szárazanyag képzésére, nitrogén és foszfor 

tartalmára vonatkozóan. Megállapították, hogy a NaCl 

kisebb adagja nem hátrányos a rizs fejlődésére, de 

nagyobb mennyiségben káros hatású. Ez a szárazanyag

képzés mennyiségének csökkenésében, valamint a szöve

tek nitrogén és foszfor tartalmának csökkenésében is 

megnyilvánul.

Kreutzer /1978./ vizsgálta a téli időszakban az 

utakra kiszórt NaCl hatását a közelében lévő erdőkre.

Megállapította, hogy a só lényegesen megváltoztatta 

az ökológiai viszonyokat. Károkat okoz a magas klorid 

ion koncentráció és az eltolódott só arányok, sőt 

kedvezőtlen fizikai hatások is észlelhetők.

Amdis /1964./ vizsgálta a gyomirtószer maradványok 

hatását a gyapot gyökér- és hajtás növekedésére.
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A gyökér fejlődésében és növekedésében gátlás tapasz

talható. A gyomirtószer maradványok hatására a gyökere

ken duzzanatok figyelhetők meg /a gyökértőben!/. 

Gabonanövényeknél és uborkánál a vegyszerek a csírá

zást nem besolyásoljákf de csökken a gyökér hossznö

vekedése.

Kearney /1975./ szerint a herbicidek által előidé

zett morfológiai hatás többsége a sejt osztódásában 

bekövetkező változásokra vezethető vissza. Az ion fel

vételt a környezeti tényezők jelentősen befolyásolják 

/hőmérséklet, pH, biológiailag aktiv vegyületek, de 

szervetlen sók is!/ A vizzel és a benne oldott ásvá

nyi sókkal együtt kerül - a gyökörszőrőn át - 

kór csúcs mögötti zónába az élettanilag és morfológia

ilag egyaránt kárositó kémiai anyag.

a gyö-

Horváth M. és munkatársai /1980./ vizsgálták a 

különböző vegyületekkel szennyezett viz hatását a ter

mesztett növényekre. Megállapították, hogy a növény

védőszereket és minden más kémiai szert - ide sorol

ható az öntözővíz, a lemosások miatt - szakszerűen 

kell alkalmazni a növénytermesztésben, mert vissza

vonhatatlan károkat okozhatnak. Káros hatásuk nemcsak

a termesztett növényeket, hanem a viz és a levegő
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szennyezése által a környezetet is veszélyezteti* 

Megállapították azt is, hogy a növényvédőszerek ha

tékonyságát fizikai és kémiai sajátosságaikon kivül 

a környezeti tényezők is meghatározzák* A hőmérsék

let, a vizbőség, vagy a szárazság fontos tényező a 

kémiai vegyületek hatásának időtartamára és hatás- 

mechanizmusára.

Öntözéssel, nem megfelelő koncentrációban, minden 

károsodhat. A NaCl pld. télen, tavasz elején, a jég

takaró, illetve a hótömeg feloldódásával szivárog 

le az utakról, és amikor az effektiv növényvédelmi 

munkák elkezdődnek, a NaCl már kifejtette rossz 

hatását, amit az esetleg rosszul alkalmazott kémiai 

szerek még csak fokoznak.

Horváthné és munkatársai /1980./ vizsgálták a nö

vekedést, a szárazanyag-felhalmozódást, a peroxidáz 

enzim aktivitásának alakulását, az aszkorbinsavtar- 

talom változását és az összes oldható fehérje meny- 

nyiségét. Az uborka, a sárgadinnye növekedése lema

radt a kontrolihoz viszonyítva. Vizfelvételi zavarok 

miatt a megnyulásos növekedés gátolt volt. A száraz

anyagtartalom felhalmozódás is mutatja magasabb érté

keivel a megnyulásos növekedés gátlását. A peroxidáz 

enzim változás értékei a korai öregedésre vallanak.



- 38 -

magasabbak az értékeik, főleg a sárgadinnye esetében* 

Nemcsak a NaCl, hanem más tipusu szerves növényvédő

szer maradványok is utalnak a korai öregedésre, amit 

a peroxidáz enzim, az aszkorbinsav és az összes old

ható fehérje viszonylag magas értékei is mutatnak*

Már a csiranövényekben gátolják a növekedést*

Mengel /1976*/ "A növények táplálkozása és anyag

cseréje" cimü könyvében irja, hogy a növény növekedé

se és fejlődése számos külső és belső tényezőtől függ* 

Belső növekedési tényezőkön a genetikailag rögzitett 

tulajdonságokat, külső növekedési tényezőkön pedig a 

külvilágból érkező hatásokat értjük, pld. fény, hő, 

tápanyag, viz, stb.

j
A magszem sejtjei tartalmazzák a rá jellemző sajá

tos információkat - biológiai információkat* A csírá

záskor megindul a fokozott légzés és а АГР segítségével 

energiát szolgáltat uj molekulák felépítéséhez* Meg

kezdődik előbb a gyökér, majd a hajtás növekedése*

A fiatal növénynek önállóan kell táplálnia magát* 

Fényenergiából kémiai energia lesz* A gyökérsejtek 

pedig az ásványi tápanyagokat veszik fel. Az első fi

atalkori stádiumban a növekedés mértéke csekély, ké

sőbb emelkedik* A szárba induláskor éri el a maximu

mot, majd lelassul a növekedés* /Következik a termés
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érlelés./ A növényekben a táplálkozás során a N-ada- 

gok egyértelmű növelésével nem lehet elérni a fehérje- 

tartalom növekedését. A fejlődés folyamán a növény 

kevesebb nitrogént jobban hasznosit, a termés kisebb 

lesz, de benne a fehérjetartalom nagyobb.

Farkas /1978./ a csiranövények légzéséről is ir.

A csirázó növényi magvak légzésintenzitása köztudot

tan magas. A magas légzésintenzitást több tényező 

együttes működése magyarázza. A kezdeti gyors légzés

emelkedés /10-12 óra/ a vizfelvétel kezdetén egysze

rűen a száraz magban már meglévő enzimek aktiv álla

potba jutásával magyarázható. Ezután a légzésintenzi

tás gyors emelkedésében rövidebb szünet következik be, 

amit újabb gyors légzésemelkedés követ. A második lég

zésemelkedési periódus azt jelzi, hogy a preformált 

légzési kapacitás mellé uj légzési kapacitás lép be, 

ami elsősorban az embrióban meginduló szintetikus fo

lyamatokkal kapcsolatos. A szintetikus folyamatok, 

elsősorban a fehérje szintézis szerepe világosan ki

tűnik a csirázás során a légzésintenzitás párhuzamos

ságából. A légzésintenzitás emelkedés nem egyszerűen 

abból ered, hogy a sejtek osztódnak és növekednek, a 

légzésemelkedés protein N-re vonatkoztatva is kimu

tatható. A szintetizálódó proteinek egy része légzési
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enzim, A légzési rendszer komponensei nemcsak a nö

vekvő részekben szintetizálódnak /csira/. Számos 

/de nem minden/ csirázó mag endospermiumában és szik

levelében is átmenetileg szintetikus reakciók zaj

lanak le a csirázás alatt, A lipidcukor átalakuláson 

kivül /amelyhez a szükséges enzimek is részben de novo 

szintetizálódnak/ jellegzetes a mitokondriumok mennyi

ségének gyarapodása.

A csirázó mag légzésintenzitása s szubsztrátok hoz

záférhetőségétől függ. Ez érvényes mind a zsirtartalmu, 

mind a keményitő tartalmú magvakra.

összefoglalva: a csirázó mag intenziv légzése több 

tényezőre vezethető vissza:

Szerepel benne: а/ a már meglévő enzimatikus rend

szerek aktiválódása, 

b/ uj enzim szintézis, 

с/ a légzési intenzitás regulációja 

szintetikus folyamatok ATP hasz

nosítása révén és egyes esetekben, 

d/ a szubsztrát mobilizáció hormo

nális regulációja is.
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A só /anion/ légzésről Farkas /1978./ a követke

zőket írja: "A növényi szövetek légzésintenzitása 

sóoldatokba helyezve megemelkedik. A jelenséget só, 

vagy anion légzésnek nevezzük. Az ”anionM-légzés 

kifejezés onnan ered, hogy a légzés serkentőhatást 

kezdetben kizárólag az anionoknak tulajdonitották.

A sók jelenlétében mutatkozó extra -02 

СО gátolja. A gátlás megvilágitással fel lehet ol

dani. Ez azt bizonyitja, hogy a serkentett légzés 

katalizálásában a citokrom-oxidáz részt vesz, mint 

terminális oxidáz. A légzés serkentés mértéke ará

nyos a felvett anionok mennyiségével. Az anionlégzés 

biokémiai háttere nem ismert."

felvételt a

-
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III* Anyag és módszer

a./ A mintavételi hely leírása

A Vekeréri tározó

Szentes térségében nagy mennyiségű termálvizet 

használnak növénytermesztési célokra, fólia- és üveg

házak fűtésére* Itt alakult ki az az egyre inkább tűr

hetetlen állapot, ami miatt a tározót meg kellett épi- 

teni. Ebben a tározóban a csurgalékvizet és a belvi

zeket tárolják, így a csurgalékviz magas komplex só

tartalmától meg lehet óvni a környező területeket.

A szentesi Árpád Tsz, területéről elfolyó csurgalékviz 

kisebb hűtés után a Szentlászlói öntözőcsatornába 

került. Ez a csatorna szolgáltatta egyben az öntöző

vizet is, igy mindig gondot okozott nemcsak az Árpád 

Tsz-nek, hanem a környező Tsz-eknek is, mert ebből a 

csatornából öntöztek.

A megépített tározó céljai a következők voltak:

1, A belvizi tározással együtt, a Vekeréri főcsatorna 

tehermentesítése, ami a Kurca-rendszer alsó szaka

szára, illetve a szentesi szivattyútelepre is 

hatással van,

2. Megakadályozza a szentesi Árpád Tsz. által felhasz

nált magas komplex sótartalmú termálvíz folyamatos

■s
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és a környezetnél magasabb hőmérsékleten való el

vezetését,

3, Biztosítja, hogy februártól októberig, tehát az 

öntözési idényben az öntözőcsatornákba magas komp

lex sótartalmú csurgalékviz ne kerüljön.

4. Ezzel egyenértékűen biztosítja a vizminőséget és 

a talajvédelmet.

V

a

\

\
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1. számú táblázat

Szentes, Árpád TSz. termálkut.jainak kémiai ösz-

szetétele

I» kút II. kút

Viz hőfoka °C 

Oxigénfogyasztás KMnO^

K2Cr2°7

92 96
13,6 29,2
79 88

pH 8,18
1964
26,24
1,06
73,5

8,15
2076
29,3
1,46
82,04

6 Q-1 __-lVezetőképesség 10“
/га/ lugosság mval/1 

összes keménység nk° 

Karbonát keménység nk° 

Ca++ mg/l

cm

6,0 7.6
M9++ mg/i 
Na+ mg/l 
K+ mg/l 
Cl" mg/l

0,97 1.7
644 747
13,7
26,6

12,5
7,1

S04"“ mg/l 9,6 11,5
1787
14,40
0,11

HCO, mg/l 1601
14,14
0,02

INH mg/l 
N0“ mg/l 
N03" mg/l 
P°4““" mg/l 
Összes P mg/l 
Összes oldott anyag mg/l 
Vízgőzzel illő fenolok mg/l 
Na %
Mg %

4

3,1 0,4
0,07
0,04
1550
0,91
97,5
21,1

0,14
0,09
1640
0,68
97,5
26,9

KATION típus 

ANION típus
Na Na
HCO HOC3 3
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f*

Termálkút /Szentes Árpád Tsz/ 
vizének összetétele /mg/l/

Vekeréri tározóba beömlő viz 
összetétele

Vekeréri tározó a leeresztő 
zsilipnél /mg/l//mg/l/

1983,05.04.1983.03.31 1983.06.26. 1983.09.05 1983.05.04 1983.06.26. 1983.09.05.Dátum 1983.06.26. 1983.09.05.

Viz hőfoka °C 

Oxigénfogyasztás KMnO^ 

Oxigénfogyasztás K2Cr07

91,0
23,0
51,0

92,0
24,0
45,0
8,19
1890
25,2

63,0
13,9
43,0

55 - 60 

17,0 

105,0 

8,85 

1900 

28,1

66,1
19,2

123,0
8,25

2154
25,8

21,8
21,0
66,0

21,2
34,0
53,0

92,0
27,0
48,0

20,4
23,2
36,0
8,17

2025
24,6

pH 8,0 7,8 8,6 8,5 8,6
1-1Vezetőképesség 10-6íT 

/m/ lugosság mval/1 

összes keménység nk° 

Karbonát keménység nk° 

mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l

2100
24,5

2100
27,0

1820
23,7

1860
26,3

2000
26,8

cm

1,2 1.1 1.8 3,90,7 0,6 2,9 4,5 4,2
70,6 75,0

28,1
68,9
28,1

68,6 75,6 66,4
15,0

78,7 72,2
12,0

73,6
22,0+ +Ca 1,06,4 3,04,0

++ 1,4 1,2Mg 3,6 3,6 2,40,6 0,6 4,3 0,6
Na+ 515,0

22,7
24,38
27,0
14,4
1574
27,37

501,0
23,1
23,89
35,8
14,4
1420
25,91
0,35
0,07

518,0
14,1
23,11
24,0
53,0
1495
26,28

494,0
18,8
23,03
25,5

474,0
22.3 

22,77
33.3

523,0
13.3 

23,77 

13,2 

72,6 

1300 

27,15
20.4 

0,075

598,0
10.9 

26,48 

14,0 

24,0 

1647
27.9

573,0
41,4
26,36
35,8

547,0
21,1
24,99
27,0
14,4
1495
26,86

K+
összes kation egyénért. 

Cl" mg/l 
S04 mg/l 
HC03~ mg/l
Összes anion egyénért. 
NH *

8,6 9,68,6
1586
27,94

1360
24,6

1501
29,29

7,5 3,66,6 7,0 4,0 4,55,04
0,17
0,64
1616
0,46
95,2

0,300
1,35
1660
0,60
91,9
21,4

N0 0,440,028 0,008 0,065
0,40
1403
0,85
93,3
28,6

0,082
3,6 6,0N0 1,2 1,0 0,9 3,83

Összes oldott anyag 

Vízgőzzel illó fenol 
Na %
Mg %
KATION típus 

ANION típus

1764
0,35
90.5
12.5

1580
0,018
91,3

1511
0,96
98,2
25,0

1304
1,635
96,8
25,5

1507
1,33
97,4
20,0

1696
0,32
94.5
12.5 6,77,7

Na NaNa Na NaNa Na NaNa
co3-hco3 HCO HCO C03- HC03 C03-HC03 C03-HC03 C03-HC033 C03-HC033 СО,-HCO3 3

£
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b. A tározott termálvíz összetétele

Az ATIVIZIG Laboratóriumának feladata volt, hogy a 

termálvíz kémiai összetételét megvizsgálja. A kutakból 

kifolyó viz hőmérséklete 92 °C, a tározóban történő 

beömlésnél a csurgalékviz hőmérséklete 60-65 °C, a le

eresztő zsilipnél már csak 20 °C.

Az oxigénfogyasztás /KMnö^ és K^Cr^O^/ mértéke érték- 

rendileg változik, de csökkenő tendenciát mutat. Arra 

utal, hogy szervesanyag lebontás történik.

A tározó pH értéke a termálkúttól a leeresztő zsi

lipig nem változik. A 8 körüli pH érték lúgos tarto

mányban marad. A kalcium értéke nő, a magnézium érté

ke nem változik. A nátrium értéke sem nagyságrendileg, 

sem számértékben nem csökken szinte állandónak mond

ható, a kálium értéke is nő. A klorid értéke nő, a 

szulfát értéke csökken és a hidrokarbonát értéke ugyan

olyan változatlan marad, mint a nátrium értéke. A nát

rium és a hidrokarbonát kapcsolata okozza az igazi gon

dot, akár mint öntözővíz, akár mint tóviz. A nitrogén 

formák közül az ammonium ion csökken igazán, a nitrit 

állandónak mondható, a nitrát értéke azonban nő. Az 

oxidáció a nitrát irányában hat. A fenol értéke számot

tevően csökken.
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Az összes oldott anyag mennyisége a mérések ideje 

alatt kicsit növekvő tendenciát mutat« A nátrium, a 

hidrokarbonát, az összes oldott anyag állandónak mond

ható mennyisége azt jelenti, hogy a legnehezebben 

kezelhető só van jelen a termálvízben /NaHCO^/«

Az elhelyezés módja szerint II« osztályú termálvíznek 

számit /oldott sótartalma 500-2000 mg/l/t igy élővíz

be még bevezethető« öntözésre való alkalmasságát te

kintve VII, ami azt jelenti, hogy öntözésre semmilyen 

körülmények között sem alkalmas« Ezért is építették 

meg a tározót!•

*
A kísérletekhez a szentesi Árpád TSz, termálkut- 

jaiból, és a tározóból származó vizet alkalmaztam«

c. A vizsgálati anyag leirása

A tesztnövény ismertetése /Cucumis sativusW

Hortobágyi /1963«/ és Hodossi /I960./ szerint már 

időszámításunk előtt 3000 évvel termesztették Indiában«

A római Plinius a haj tatását is emliti.

Lippay, mint a köztermészetben elterjedt növényt 

Írja le« Népgazdasági jelentősége miatt több 10 ezer 

ha-on termesztik« A tökfélék családjába tartozó egy-
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nyári növény. Gyökere dúsan elágazó, a talaj felső 

10-25 cm-es szintjében helyezkedik el. A hajtásai 

50-150 cm-re is megnőnek. Virágai egyivaruak és egy- 

lakiak, idegen beporzó. Termése változatos alakú ko

bak. Melegigényes növény. A hidegre nagyon érzékeny. 

Fejlődési hőoptimuraa 25+7 °C. 0 °C alatt megfagy, 

alacsony hőmérsékleten /10-12 °C/ fejlődése teljesen 

leáll. Az üvegházi- és fóliás haj tatásra való fajták 

még igényesebbek a szántóföldieknél. Csirázási hő

optimuma 25-30 °C, raig hőminimuma 12-15 °C között 

van. Fényigénye nem nagy. Kedveli a szórt fényt. A 

téli megvilágitás mellett is virágzik és termést is 

köt. Téli haj tatását inkább a hideg iránti érzékeny

sége, mint fényigénye teszi nehézzé. Vizfelhasználá

sa közepes, a talaj nedvességtartalma iránt azonban 

igényes. Kötött, hideg talajon nem fejlődik megfele

lően. Tápanyag igénye nagy, főként a talaj nitrogén 

tartalmával szemben igényes. Az uborka transzspirá- 

ciós együtthatója 425, ami azt jelenti, hogy a növény 

egész tenyészideje alatt, a megtermelt szárazanyaghoz 

425 1 vizet párologtatott el.

Az uborka vizfogyasztási együtthatója 129, ami azt 

jelenti, hogy a növény a termés előállitásához 129 1 

vizet párologtat el.
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/А növény által elpárologtatott, a talajról elpárolog

tatott viz mennyisége és a termés közötti arány*/ 

/Sutcliffe, 1982*/

A tesztnövény , amivel dolgoztunk "Tétényi nővi- 

rágu F 1" fürtös uborka* /А vetőmagboltban kapható*/

d. A kísérletek leirása

A kísérleteket pre- és posztemergens módon foly

tattuk* A preemergens kísérletekhez a magokat Petri- 

-csészében, 23 °C-os termosztátban, sötétben csíráz

tattuk* A vizsgálatokat három ismétlésben végeztük*

A csiráztatáshoz felhasznált kísérleti folyadék a 

szentesi Árpád Tsz* I* II. jelű kutjaiból és a Veker- 

éri tározóból származik* A kontrollcsoportot csap- 

vizben csíráztattuk. A posztemergens kísérleteket viz- 

kulturás tenyészedényekben végeztük* A növényeket 

6-7 ezer lux megvilágítás mellett 23-25 °C-on nevel

tük, 16 óra fény és 8 óra sötét váltakozásával.

Különböző fizikai kezeléseket adtunk még a növé

nyeknek :

1* Csurgalékviz, - melegítés nélkül 

2* Csurgalékviz, - egyszeri 36 °C-ra való felme

legítéssel
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3* Csurgalékviz, - melegités nélkül, 5, fényes

napon csurgalékvizzel permetezve

- a kontroll növények4, Csapvizben

A posztemergens kísérleteket a Vekeréri tározó 

vizében folytattuk, három ismétlésben, Pre- és poszt

emergens kezelések mellett: aszkorbinsav meghatáro

zást, összes oldható fehérje meghatározást, peroxi- 

dáz enzim aktivitást, szárazanyag tartalmat, és hosz- 

szuságot mértünk, A kísérleteket kiterjesztettük a 

morfológiai elváltozások vizsgálatára is.

e, A vizsgálati módszerek leirása

1, A hajtás és gyökér növekedése hosszmérések alapján

A növekedést mm-ben adjuk meg.

2. A szárazanyag felhalmozódás mérése

Bemérünk 1 g friss növényi anyagot, 30 percig 

105 °C-os, majd 3 napig 70 °C-os szárítószekrényben 

tartjuk. Légszárazra szárítjuk, majd analitikai mér

legen visszamérjük az anyagot.

3. Az aszkorbinsav redukált formájának meghatározása

2,6-diklór-fenol-indоfenollal

A reakció alapelve: az indofenolos titrálás alap-
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ját a következő reakció képezi:

/
0 = C

HO - c
0

но - c+

H - c

НО - CH

CH„GH2

2,6-diklór-fenol

indofenol /kék/

aszkorbinsav

О = C

О = C
Ó

О = C+

H__ H - c

H---- НО - CH

CH„OH2

redukált 2,6-diklór-fenol dehidro-aszkorbinsav

indofenol /leukoalak/
!
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Kivitelezés:

Dörzscsészébe bemérünk 5 ml 5 %-os meta-foszfor- 

savat, kézzel beleapritunk 1 g friss növényi anyagot, 

A fémnyomok zavarnak! Homogenizálás után 10 ml-re 

kiegészítjük, centrifugáljuk 5 percig 10000 g-n, A 

szupernatansból 2 ml-eket 25-ös Erlen-Mayer lombik

ba mérünk a titráláshoz, 2,6-diklór-fenol-indofenol- 

lal egyforma rózsaszínűre titráljuk.

A 2,6-diklór-fenol-indofenol beállítása:

25 mg aszkorbinsavat ioncserélt vízben feloldunk. 

Ebből 0,1 ml-t kimérünk, hozzáadunk 1,9 ml 5 %-os 

metafoszforsavat és rózsaszínig titráljuk.

Szükséges oldatok:

5 %-os metafoszforsav

2,6-diklór-fenol-indofenol /20 mg 100

ml ioncserélt vizben/

4, Peroxidáz enzim mérése guajakolos módszerrel

/Colowick-Kaplan/

A reakció alapelve: a növényből kivont enzim és a 

peroxid hatására a guajakol tétra-guajakoláttá alakul:
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peroxidáz* 4 H2°24

guaj akol

0CH3

0-0

+ 8 н2 о
0 - 0

f#

0CH3

tét ra-guaj akolát

A folyamatot színváltozás kíséri, a barna tetra- 

-guajakolátos oldat műszerrel 470 nm-en mérhető ex- 

tinciót ad, A reakció időbeli lefolyását 3 percig, 

0,5 perces extinciómérésekkel követtük.

Kivitelezés:

1 g friss növényi anyagot elhomogenizálunk 2 ml 

0,01 mólos pH 7-es pufferrel dörzscsészében.
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Kvantitave bemossuk az anyagot 100 ml-es mérőlom

bikba, jelig töltjük a foszfát pufferrel, Alapos 

összerázás után centrifugáljuk az anyagot 20 percig 

10 000 g-n, A szupernatanst kémcsőbe öntjük, ez tar

talmazza az enzimkivonatot.

Szükséges oldatok :

0,01 mólos pH 7-es foszfát puffer 

0,02 mólos guajakol 

0,015 mólos peroxid-oldat

Számolás enzim egységekben a következő képlet 

alapján:
*

- x 1 0004 x
26,6

5, Ossz oldható fehérje mennyiségének megállapitása

Folin- Biuret

A mérés alapja: TCA-val kicsapjuk a fehérjét, és 

ezt kombináljuk a Folin-Biuret reakcióval,'

Kivitelezés:

0,5 g növényi anyagot 2+18 ml pH 7,5-ös trisz- 

-pufferben elhomogenizálunk. Centrifugáljuk az anya

got 10-15 percig 8 000 fordulatszámon, A szupernatánst

r
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kémcsőbe öntjük, majd bemérünk belőle 4 ml-t centri

fugacsőbe, +4 ml 10 ^-os TCA-t.

Centrifugálunk 5-10 percig/8 000 ford.

A szupernatanst óvatosan elöntjük, a centrifugacső

ben marad a fehérje csapadék. A csapadékra 5 ml 5 %-os 

TCA-t mérünk, üvegbottak keverjük. Lecentrifugáljuk 

az anyagot 5 perc/8 000 ford. A szupernatanst elönt

jük. A csapadékot 2 ml NaOH oldattal kémcsőbe mossuk, 

rázogatjuk, üvegbottal keverjük, mig a csapadék fel 

nem oldódik. Ha az oldat lehűlt, hozzáadunk 2 ml rea

genst, 10 percig állni hagyjuk. A mérés előtt 0,2 ml 

Folin reagenst adunk hozzá, az extenciót 570 nm-en 

mérj ük.

\

5

a
I

»

w
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IV* Az eredmények ismertetése

A kísérletek elkezdése előtt feltételeztük, hogy 

a termálvíz komplex sótartalma úgy hat az uborka 

növényre, mint a kémiai szer maradványok.

Preemergens kezelés mellett mért aszkorbinsav»-

tartalom, etiolált uborka csiranövényben

Először a termálkutból származó vízzel folytattunk 

kísérleteket* A szentesi Árpád Tsz* I* és II* kutsa

inak vizével dolgoztunk* A kísérletek alapján megál

lapítottuk, hogy a csiranövény öregedésével az asz- 

korbinsavtartalom csökken* Az I. és II* kút vizének 

hatásában nem mutatkozott nagy eltérés* A kísérle

teknek az volt a célja, hogy a csurgalékviz hatását 

vizsgálja, igy az I* és II. kút vizét a tározó vizé

vel váltottuk fel, /А tározóban gyűjtik össze a kör

nyező területen feltárt termálkutak csurgalékvizét./

A tározó vizében csíráztatott etiolált uborka csira

növényben az öregedés során ugyancsak csökkent az 

aszkorbinsavtartalom. A kísérletek eddig egy helyben 

való mozgást jelentettek, ezért elhatároztuk, hogy a 

tározó vizét higitjuk és higitva alkalmazzuk. A higi- 

tást 1:2, 1:3 arányban végeztük, változatlan kon

centrációban maradt a tározóviz és a kontroll, ami 

minden esetben csapvizben való csiráztatást jelentett.

*

;
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Desztillált vizet használtunk a hígításhoz, hogy a 

csapviz sótartalma ne komplikálja a módszert* A követ

kező összesítésben a higitással végzett vizsgálatok 

számtani középértékét közlöm:

Higitás mértéke: 1:2 Tározó Kontroll1:3

Napok száma 3 34 4 3 4 3 4

AA tartalom 190,6 169,1 186,6 151,1

3-/9 170,3 151,4 167,5 149,0

Szárazanyag- 62,4 

tartalom mg/g

54,7 55,9 50,9*

94,2 42,3 50,0 59,4

A higitásban alkalmazott tározóvizzel folytatott 

kísérletek alapján is az állapítható meg, hogy az idő 

elteltével csökken az aszkorbinsavtartalora és a száraz

anyagtartalom*

t

:
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Preemergens kezelés mellet mért peroxidáz enzim

hatás, etiolált uborka csiranövényben

Az összehasonlítást az I. és II. termálkuthoz 

viszonyítva végeztük úgy, hogy a tározó vizét hígí

tottuk 1:2, illetve 1:3 arányban. A kísérletek során 

végzett vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy a 

három napos etiolált uborka csiranövényben a tömény 

termálvíz nem befolyásolta a peroxidáz enzim hatását. 

Ugyanolyan alacsony maradt, mint a hígítás elvégzése 

után. Ez azért is érdekes, mert a hígítás során a 

kutak 1600 mg/l komplex sótartalmát desztillált víz

zel kb. 800 mg/l-re csökkentettük az l:2-es hígítás 

esetében. Az 1:3-as hígítás alkalmazásával még keve

sebb, kb. 500 mg/l lett a komplex sótartalma a ter

málvíznek.

r

Megállapítottuk, hogy a hígítás nélküli tározóviz 

a peroxidáz enzim hatását nem befolyásolta jobban, 

mint a hígított termálvíz, összehasonlítva a növény

védőszer maradványokkal folytatott vizsgálatokkal, 

meg kell állapítani, hogy a komplex sótartalom nagy

ságrendileg kisebb károsodást okoz az uborka csira

növényben, mint a növényvédőszer maradványok.
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Kemenesné /1977«/ vizsgálataiban megállapította, 

hogy 200-400 enzimegység károsodás is érheti a csi

ranövényt* Kisérleteinkben a károsodás 30 enzimegység 

körül alakult!

г

:
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A meqnyulásos növekedés

Az I. és Il-es termálkút vizével kezelt etiolált 

uborka csiranövények megnyulásos növekedésének a 

kontrolihoz képest nem számottevő a különbsége. A 

higitott kezelések esetében a növekedés mértéke azért 

nagyobb, mert a megnyulásos növekedéshez elsősorban 

viz- és tápanyag szükséges. Oobb tápanyagfelvételi 

lehetőségeket biztosit a higabb oldat. A száraz

anyag tartalom is nagyobb a higitott kezelések mellett. 

A csírázáshoz szükséges hőmérséklet optimális esetben 

az uborkaféléknél 25-28 °C. A kísérlet során 36 °C-ra 

melegítettük a csiráztatáshoz alkalmazott vizet, igy 

+ 10 °C-ot közöltünk a rendszerrel. Ez a hőmérséklet 

többlet még nem látszik veszedelmesnek, mégis felté

telezzük, hogy különösen a csírázás első idejében 

olyan anyagok szabadulnak fel, amik feltehetően a csi

ranövények fejlődését gátolják. így a melegített rend

szerben csírázott növények kb. 50 l^“OS lemaradást mu

tattak. A tömény kutvizzel kezelt csiranövények és a 

kontrollnövények három napos korban közel azonos nagy

ságot értek el. A négy napos növények azonban már más

félszeres nagyságot mutattak az előző korcsoporthoz 

képest. A megnyulásos növekedés és a szárazanyag tar

talom összefüggéseit vizsgálva megállapíthatók, hogy
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a három és négy napos etiolált uborka csiranövény 

fejlődésének ebben a szakaszában pozitív összefüg

gés van a növekedés és szárazanyag felhalmozódás 

között. A csírázás folyamán még nincs eltérés a szá

razanyag felhalmozódás mértékében még akkor sem, ha 

a termálvizet 36 °C-ra melegítettük. A melegített 

termálvízzel kezelt csiranövények kisebbek maradtak 

ugyan, de egyenletesen fejlődtek. A hígított ter

málvízzel kezelt három napos uborkanövények is egyen

letesen fejlődtek, de hossznövekedésben elhagyták a 

négy napos növényeket.
m

A csírázás stádiumában a magnak még nem árt a 

csurgalékviz magas komplex sótartalma. A kezelés 

idejében bekövetkezett öntözővíz szennyezést a növé

nyek még kiheverhetik, de ezzel egyidőben a másod

lagos szikesedés már felléphet.
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Preemergens kezelés mellett 3-4 napos etiolált uborkanövény megnyulásos

növekedésének változása /hajtás + gyökér/
I

II. Tározó Tározó Kontroll 1:2 1:3 Tározó KontrollKontrollII. I.I.
kút kútkút kút

1-szer 40°C~ra melegítve /mm/

3 naposV
22,25 19,54 27,45 125,3 123,5 9o,5 105,838,6 42,2 46,7 57,7 75,80

i
4 napos

46,9 60,0 74,3 67,5 86,88

Szárazanyagtartalom mg/g

72,6 65,0 80,0 46,5 42,5 35,8 56,3 68,6 75,0 59,4 56,1 47,7
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Az összes oldható fehérje tartalom változása

etiolált uborkanövényben

Ezeket a kísérleteket is úgy végeztük, hogy az I. 

és Il-es kutak vizének hatását hasonlítottuk össze a 

hígításokkal. Megállapítottuk, hogy az I. és Il-es 

kutviz hatása - a viz magas komplex sótartalma miatt - 

a fehérje tartalom növekedésére serkentőleg hatott.

A tározóviz komplex sótartalma valamennyivel keve

sebb ugyan, mint a kutaké külön-külön, hatása mégis 

a kontrolihoz áll közelebb. A legkevesebb összes old

ható fehérjét az 1:2 és az 1:3-as higitások mellett 

mértük. Az összes oldható fehérje tartalom úgy csök

ken, ahogy a kutviz komplex sótartalma. l:2-es hígí

táskor kb* 1600 mg/l-ről kb. 800 mg/l-re, 1:3-as 

higitáskor pedig kb. 600 mg/l-re. /Megjegyzem, hogy 

a szegedi ivóviz sótartalma kb. 400 mg/l./

:
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Posztemergens kezelés mellett mért aszkorbinsav tarta

lom, fényen nevelt uborka csiranövényekben

A preemergens kezelések adták azt a tapasztalatot, 

hogy a posztemergens kezeléseket elegendő a tározó vi

zével folytatni#

A következő kezeléseket alkalmaztuk:

- melegités nélkül

- egyszeri 36 °C-ra való melegités-

1. Tározóviz

2# Tározóviz

sei

- melegités nélkül, 5# fény napon 

tározóvizzel permetezve a növényeket 

4# Csapvizben

3. Tározóviz

- a kontroll növények

A megvilágitás 6-7 ezer Lux, a hőmérséklet 23-25 °C 

volt a kísérletek ideje alatt, és 16 óra világos vál

tott 8 óra sötétet# A tározóvizben nevelt és tározó

vizzel permetezett növények aszkorbinsav tartalma a 

napok elteltével csökkent# A melegített vízben nevelt 

növények aszkorbinsav tartalma is csökkent, különösen 

a hetedik naptól zuhanásszerűen# A kontrollnövények 

aszkorbinsav tartalma is csökkent, de a hetedik nap

tól inkább állandónak mondható# A kísérletek során a 

hajtás /hipokotil/ károsodásait vizsgáltuk#

:
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Folytattunk olyan kísérleteket is, amiben az asz- 

korbinsav tartalom és a szárazanyag tartalom össze

függéseit vizsgáltuk, külön a gyökérben és külön a 

haj tásban.

Az eredményeket az alábbi táblázatban foglaltam

össze:

Kezelések Posztemergens asz- Szárazanyag mg/l 
korbinsav tart, f /9
hajtás gyökér hajtás gyökér

Tározó 136,0 192,0 38,1 48,8

Kont roll 100,0 232,0 41,8 20,0

Tározó 83,3 162,5 45,7 36,9

Kont roll 162,583,3 38,5 54,6

Tározó 85,5 137,6 37,3 48,2
Kont roll 151,382,5 44,3 45,3

A kezelések hatására a szárazanyag tartalom a 

hajtásban csökkent, a gyökérben nőtt. Az aszkorbinsav 

tartalom a gyökérben és a hajtásban is csökkent.

;
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A peroxidáz enzim hatás változása posztemergens ke

zelések mellett, fényen nevelt uborkanövényekben

A peroxidáz enzim hatás /aktivitás/ növekszik az 

uborkanövényekben a napok elteltével* Az I* és Il-es 

kút vizével kezelt növényekben nagyobb az enzim ak

tivitás, mint a tározó vizével kezelt növényekben*

A permetezés nem hatott nagyobb mértékben a kisérleti 

növények enzim aktivitására. A melegitett viz pedig 

kontroll növénycsoport érzékenységéhez közelitet

te az enzim aktivitás mértékét*

a

-

'

-

;
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Posztemergens kezelés mellett mért összes oldható

fehérje tartalom, fényen nevelt uborkanövényekben

Az öregedés,a kezelések /a kárositó hatások/ függ

vényében az oldható fehérje tartalom nőtt az uborka

növényekben.

s

ч
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Az uborka csiranövényeken tapasztalt morfológiai

elváltozások

A fajtatiszta uborka magvakat termosztátban elő

zetesen petricsészében, sötétben 3 napig 23 °C-on 

csiráztattam, A 3 nap elteltével a magvak mikropi- 

léin keresztül megjelentek a radiculák. A csiranövé

nyeket ilyen állapotban helyeztem a vizzel telt te- 

nyészedények rostaszövetére./Edényenként átlagosan 

50 db-ot/# A tenyószedényekben lévő tápoldatoknál a 

következő variációkat alkalmaztam:

A hiqitás mértékei KontrollA tározó

1:2 1:3vize

A gyökér és a fiatal hajtások teljes hossza mm-ben

125,390,5 123,5 105,8

A tározó vize
melegitve
36°C-ra

A kisérleti kutak vize Kontroll 
I.sz, kút II«sz* kút

A gyökér és a fiatal hajtások teljes hossza mm-ben

68,7 79,9 69,0 106,7

V
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A csírázás 4. napján a főgyökér csúcs közelében 

megjelentek a gyökérszőrök. Ezzel egyidőben megkez

dődött a diageotrop oldal„gyökerek kialakulása. A 

sziklevelek ebben a fejlődési fázisban még részben a 

maghéjban maradtak, illetve egyeseken a maghéj egyre 

inkább a cotyledonok csúcsára került.

Ezután a tenyészedónyek 6-7 ezer lux megvilágitásu 

fénytermosztátokba kerültek, 23-25 °C-on.

A megvilágitás időtartama úgy alakult, hogy a növé

nyeknél 16 őrá világos és 8 óra sötét periódus vál

totta egymást.

I. A fénytermosztátba került kontroll csiranövények 

sziklevelei a megvilágitás második napján /hatnapos 

korban/ levetik magukról a maghéjat és szabályos 

ellipszis formát felvéve megzöldülnek. A sziklevelek 

ebben az állapotban 15 mm hosszúak, és 5 mm szélesek.

A fejlődés során azonban továbbra is elsősorban a 

gyökérrendszer fejlődése figyelhető meg. A szikleve

lek hét napos korukban az eredeti méret közel három

szorosára nőnek. A következő periódusban mintegy 

18-21 napos korban a sziklevelek a kezelt- és kont- 

rollnövényeken megközelitőleg azonos méretűek, átla

gosan 32 mm hosszúak és 15 mm szélesek voltak.

Ezeknek a kontroll csiranövényeknek a primordiális
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lomblevelei a tizenkettedik napon jelentek meg, és 

háromhetes korra mintegy 12 mm nagyságot értek el,

A kísérlet során a kontrollnövénykék mindvégig élet

képes állapotban egyenletesen fejlődtek.

II, A tározó sós, 23 °C-on nevelt növények gyö

kérzete először a kontrolihoz hasonlóan életerős, 

normális fejlődést mutatott, A főgyökéren egyenként 

10-12 elsőrendű oldalgyökér és ezeken 5-6 darab ol

dalág jelent meg. Ezeknek a csiranövényeknek a gyö

kérzetére azonban károsan hatott a sós viz, és a 

21-dik napig fokozatos elhalásokat lehetett megfi

gyelni, Ez a kárositó hatás elsősorban abban nyil

vánult meg, hogy először a gyökércsucsok és az ol

dalgyökerek, majd a főgyökér barnult meg és halt el 

fokozatosan. A tenyészedények növényei közül a 21- 

dik napra már csak 4-5 darab maradt életben. Ezeken 

az életben maradt egyedeken a sziklevelek mérete át

lagosan 20x12 mm, tehát lényegesen kisebbek a kont- 

rollnövényekétől. Ezen kivül a sziklevelek széle

inek lefelé történő görbülését is meg lehet figyelni.

A primordiális lomblevelek megjelentek, de a kontroli- 

növényeknél valamivel kisebbek voltak. Oellegzetes 

uj bélyegként jelenik meg a sós vizben nevelt növé

nyeknél a hypocotyl szárrészek megvastagodása.
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III. A harmadik kísérletben a csiranövényeket 

szintén a tározó sós vizében neveltem, azonban ezek

nek a növénykéknek a megvilágítás ötödik napján a 

szikleveleit a tápoldatnak alkalmazott vízzel meg is 

permeteztem. Annak ellenére, hogy a permetezést követő 

napokon még a többihez hasonlóan fejlődtek, később az 

elhalásuk gyorsabban - szinte egyik napról a másikra - 

következett be. Az a néhány példány, ami még rövid 

ideig megmaradt, etiolált primordiális lombleveleket 

fejlesztett. A növénykék elhalásának folyamata meg

egyezett az előző kísérletekben tapasztaltakkal. Kü

lönösen szembetűnő volt a hypocotyl megvastagodása a 

gyökérnyak felőli részen.

IV. A negyedik kísérletben szintén a tározó sós 

vizét alkalmaztuk tápoldatként. Azonban a kisérlet 

előtt a vizet 36 °C-ra felmelegitettem azért, mert a 

kutak vize ilyen hőfokon kerülhet ki a csatornákba 

/tározó/. Tehát a tározóvizek felhasználásánál ezzel 

a hőfokkal is kell számolnunk. A csiranövényeket a 

kisérlet kezdetekor ilyen hőmérsékletű vizbe helyez

tem.A fénybermosztátban folyó kisérlet első napja

iban még különös elváltozásokat ezeken a növényeken 

sem tapasztaltam. Ugyanúgy kezdtek fejlődni, mint a 

második kísérletben. Ezek fejlődését azonban a tizen-
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kettedik napig lehetett regisztrálni. Ezután - és a 

másik három kisérlethez viszonyitva először - ezek a 

növények kezdtek leggyorsabban dezorganizálódni. Az 

elhalás tünetei az előzőekhez hasonlítottak.

A fentiek alapján egyértelműen azt a következte

tést lehet levonni, hogy a termálvíz előbb említett 

felhasználási módjai kifejezetten károsan hatnak a 

fiatal uborkanövény növekedésére és fejlődésére. 

Tehát a termálvíz öntözővízként történő felhasználá

sa ebben a formában nem valósítható meg.



A sziklevelek morfológiai elváltozásai a kezelések függvényében

1./ Kontroll növények

2./ Tározó sós vizében nevelt növények

3#/ Tározó vízben nevelt és tározó vízzel permetezett növények
t

4./ Egyszer felmelegitett /36 °C/ vízben nevelt növények

r .
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A gyökérkárosodás bemutatása a kezelések függvényében

!•/ Kontrollnövény gyökere

2./ Tározó sós vizében nevelt növény gyökere

3./ Tározó vízben nevelt és tározó vízzel permetezett növény gyökere

4*/ Egyszer felmelegitett /36 °C/ vízben nevelt növény

Az ábrákon jól látható a hypocotyl megvastagodása a gyökérnyak felöli oldalon

v IV* ■j I t I
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A gyökérkárosodás bemutatása a kezelések függvényében a harmadik hét végén

1./ Kontrollnövények gyökere

2./ A tározó sós vizében nevelt növények gyökere

3*/ Tározó vízben nevelt növények gyökere

4,/ Egyszer felmelegitett /36 °C/ vízben nevelt növény gyökere

>
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A primordiális levelek bemutatása a kezelések függvényében

!•/ Kontroll növények

2#/ A tározó sós vizében nevelt növények

3#/ Tározó vízben nevelt és tározó vízzel permetezett növények

4./ Egyszer felmelegitett /36 °C/ vízben nevelt növények

A 3* ábrán jól láthatók a permetezés hatására elszintelenedett primordiális levelek#

i1 l
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A kísérleti növények leromlásának bemutatása

!•/ Posztemerqens feldolgozás előtt, az ötödik fényes

napon

1* Kontrollnövény

2. Tározó vízben nevelt és tározó vízzel perme

tezett növény

3* Tározó sós vizében nevelt növény 

Am Egyszer felmelegitett /36 °C/ vízben nevelt 

növény

II*/ A harmadik hét végén

1« Kontrollnövény

2« Tározó vízben nevelt és tározó vízzel per

metezett növény

3* Tározó sós vizében nevelt növény 

Am Egyszer felmelegitett /36 °C/ vízben nevelt 

növény
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ÖSSZEFOGLALÁS

- A szentesi zöldségtermelő körzetben 1965-ben fúrták 

az első termálkutakat, amelyekkel már üvegházakat 

fűtöttek.

- Azóta napjainkig 136 db termálkút van az ATIVIZIG 

területén, melyeknek kétharmad részét a mezőgaz

daság hasznosítja.

- A környezetvédelem keretében kellett megoldani a 

termál csurgalékviz tárolását Szentes körzetében 

/Vekeréri tározó 3,5 millió ef/ úgy, hogy a tározó

ból az öntözési idényen kivül szabad csak elvezetni 

az összegyűlt csurgalékvizet a Tiszába. 

Megvizsgáltuk a csurgalékviz kémiai összetételét.

A csurgalékviz magas komplex sótartalma úgy hatott 

a kísérleti uborkanövényekre, mint a kémiai szer

maradványok.

- Preemergens kezelés mellett mértem az aszkorbinsat 

tartalmat. A tározó vizében csiráztatott etiolált 

uborka csiranövényben az idő függvényében csökkent 

az aszkorbinsav tartalom.

- Preemergens kezelés mellett vizsgáltam a peroxidáz 

enzim hatás változását. Meg kellett állapítani, 

hogy a komplex sótartalom nagyságrendileg kisebb 

károsodást okoz a kísérleti növényekben, mint a
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növényvédőszer maradványok#

A megnyulásos növekedés és a szárazanyag tartalom 

összefüggéseit vizsgálva megállapítottam, hogy az 

uborkanövény fejlődésének első szakaszában pozitiv 

összefüggés van a növekedés és a szárazanyag fel- 

halmozódás között#

- Az összes olc^tytó fehérje tartalom vizsgálata során 

megállapítottam, hogy a csurgalókviz magas komplex 

sótartalma serkentőleg hat a fehérje tartalom növe

kedésére# A megállapitás preemergens kezelés mellett, 

etiolált uborka csiranövényekre vonatkozik,

- Posztemergens kezelés mellett mért aszkorbinsav 

tartalom csökkent a kísérleti növényekben.

- A peroxidáz hatását mértem posztemergens kezelés 

mellett a kísérleti uborkanövényekben# Megállapí

tottam, hogy nőtt az enzim aktivitás a kezelések 

hatására.

Posztemergens kezelés mellett mért összes oldható 

fehérje tartalom az idő és kezelések függvényében 

nőtt a kísérleti uborkanövényekben#

- A morfológiai elváltozások vizsgálata és a növény- 

élettani vizsgálatok alapján egyaránt azt a követ

keztetést lehet levonni, hogy a termál csurgalék- 

viz öntözővízbe még szennyező anyagként sem kerül

het#
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