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Mivel az elmúlt évszázadban a növényvédő szerek és 
műtrágyák folyamatos használata a talajok minősé-
gi romlására vezetett, a termesztés mértéke helyen-

ként csökkent. Az eltérő területeken eltérő környezeti hatá-
sok befolyásolják a talajok minőségét. Az emberi tevékenysé-
gek – például a műtrágyázás vagy a vegyipar, műanyagipar, 
nukleáris ipar – alaposan megváltoztatják a talajoldat összeté-
telét. Így egyes ionok a növényi szükségletnél jóval nagyobb 
mennyiségben, akár toxikus koncentrációban is jelen lehet-
nek a talajban. A fiziológiás tűrőképesség tekintetében egyes 
növényfajok között jelentős különbségek vannak. A talajok 
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típusa is meghatározó, hiszen léteznek olyan talajok, melyek 
földrajzi elhelyezkedésük révén, továbbá sóterhelésük és ala-
csony víztartalmuk miatt jelentősen megnehezítik a mező-
gazdasági művelésüket. 

A klór mint tápelem
Bizonyos ásványi anyagok, makro- és mikroelemek, il-
letve ionok nélkülözhetetlenek a növények optimális 
növekedése, fejlődése és termésérése szempontjából. 
Ilyen a kloridion is, mely kis – száraztömegre vetítve 
0,3−1 milligramm/gramm – mennyiségben létfontos-

A növénytermesztés létfontosságú volt az emberi kultúrák kialakulásához. A modern mezőgazdaság 
alapanyagot szolgáltat az élelmiszeriparnak, gyógyszert  állít elő stb. Fejlődésének több aspektusa 
is tapasztalatok és kísérletes próbálkozások eredményeképpen jött létre. A mezőgazdaság mai for-
mája már olyan méreteket ölt – mind mennyiségben, mind minőségben –, hogy korszerű technológia 
és fenntarthatóság nélkül elképzelhetetlen. A földművelés során fellépő szennyező hatásokon (nagy 
mennyiségű műtrágyázás, helytelen talajművelés, magas koncentrációban adagolt növényvédő sze-
rek) kívül az egyéb emberi tevékenységekből származó túlzott mennyiségű ionokkal, méreganyagok-

kal is számolni kell, például a kloridion hatásaival is.
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sában és a fotoszintézisben egyaránt. 
A plazmamembránon lévő klorid-
csatornák anionáramlást katalizál-
nak, mind extracelluláris, mind 
intracelluláris irányba. Ilyen csator-
nák találhatók például a támasztósej-
tekben, a gyökérsejtekben, a csíranö-
vények sejtjeinek plazmamembrán-
ján, illetve a sztómazáró sejtekben. A 
növények tűrőképessége a klorid-
mérgezéssel szemben gyakran attól is 
függ nagymértékben, hogy a klorid-

transzportot mennyire tudják korlátozni a hajtás szöve-
teibe. Az eredendően kevésbé sótűrő szójabab esetében 
ez egy géntől függ: vannak olyan mutánsok, melyek to-
leranciája jóval nagyobb. Ez a növénynemesítők számára 
lehet lényeges tulajdonság.

A só és a csírázás
Vizsgálataink során a következő élelmezési növények 
magjait tanulmányoztuk: rozs, köles, fehérmustár és ka-
milla. Ehhez különböző – 625 és 20 000 milligramm/li-
ter közötti – sókoncentrációkat alkalmaztunk a csíráztató 
vizekben. Azt tapasztaltuk, hogy a literenként 5000 mil-
ligrammnál töményebb csíráztató víz már késleltette a 
csírázást, a 20 000 milligrammos koncentráció pedig to-
xikus hatással volt rá, így a magvak csak elenyésző arány-
ban csíráztak ki, majd néhány nappal később elhaltak. 

A magcsírázás mellett a kontroll körülmények között 
csíráztatott magvak további fejlődését is vizsgáltuk az 
öntözővízbe jutatott különböző kloridmennyiségekkel. 
A már fejlődő növények sótűrése nagyobb koncentráció 
esetében is kiemelkedő volt, de az extrém (literenként 
20 000 milligrammos) töménységű sóoldat adagolása 
során már ezek is elhaltak. A friss növényeket kiszárítot-
tuk, így tudtuk kiszámolni a száraztömegre vetített 
kloridkoncentrációt. A különböző növényeket ezután 
elhamvasztottuk, hogy a hamutartalomból megállapít-

ságú mikroelem a növények számára, 
ugyanakkor nagy mennyiségben toxikus 
hatású. 

A szövetek túlzottan magas klorid-
koncentrációja azonban erősen toxikus ha-
tású. Az optimális klo rid mennyiséget az 
esővíz és az öntözés, a műtrágyázás és a 
használt egyéb vegyszerek többnyire biz-
tosítják, így csak nagyon ritkán beszélhe-
tünk klórhiányos növényekről. A hiánytü-
netek közül a hervadást, a barnulást és a 
gyökérnövekedés gátoltságát érdemes 
megemlíteni. 

A mai mezőgazdasági gyakorlatban 
sokkal gyakoribb a kloridmérgezés jelensé-
ge. Ez a hatás nagymértékben befolyásol-
ja a terméshozamot. Főként azokon a te-
rületeken okoz komoly problémát, ahol 
száraz vagy félszáraz klimatikus viszonyok uralkod-
nak, és a vízutánpótlás csak a talajvízből érhető el, 
mint például Pakisztánban. Egyes kutatások szerint 
azok a növények, melyek kloridhiányban szenvedtek, 
kloriddal telített új környezetben többet halmoznak 
fel, mint normál esetben. A kloridion a növényi sejtek 
raktározó vakuólumaiban gyűlik fel, melyek egy bizo-
nyos szint után telítődnek. 

A különböző növényfajok, illetve a nemesített fajták 
eltérő érzékenységet mutatnak a kloridkoncentráció 
változásaira. Érzékeny növények esetében a kritikus 
toxikus mennyiség 4–7 milligramm/gramm között 
van, míg a toleráns növények számára ez az érték 
15–50 milligramm/gramm közé esik. Kloridtűrő fajok 
például a kukorica, a cukorrépa, a burgonya, a cukor-
nád, a dohány és a gabonafélék. Ezeket a növényeket 
erőteljes vízforgalom és párologtatás jellemzi, ebből 
adódóan nagy mennyiségű víz felhalmozására képesek 
raktározó képleteik segítségével. Ellenben a fás növé-
nyek, a lágyszárúak közül a babfélék és a kínai kel ér-
zékeny fajok e tekintetben, klorid helyett inkább kén-
vegyületeket halmoznak fel.

A kloridion növényélettani jelentősége abban áll, hogy 
számos fontos biokémiai funkcióban vesz részt. A káli-
um mellett szerepe van a növények gázcserenyílása, a 
sztóma mozgásának szabályozásában, a turgor beállítá-

Klórhiányos paradicsom

A KLÓR SOKOLDALÚSÁGA
A klór a periódusos rendszer VII. főcsoportjának eleme, a halogének közé tartozik. 
E főcsoportból a klórt határozták meg elsőként. A halogének közös kémiai tulajdonsá-
ga, hogy rendkívül reakcióképesek. A halogén elnevezés a görög halosz (’só’) kifejezés-
ből származik, amelyet a klórra utalva használtak, mivel az fémekkel közvetlenül reakci-
óba lépve sókat képez. A klór egy sárgászöld színű, szúrós szagú, erősen mérgező, szo-
bahőmérsékleten gáz halmazállapotú elem. Két és félszer nagyobb sűrűségű, mint a le-
vegő. Vízben jól oldódik, ezért széles körben használják fertőtlenítőszerként. A sósav és 
a PVC alapanyaga, illetve számos szervetlen és szerves vegyület gyártására használják. 
Ionként különböző alkálifémek és alkáliföldfémek vegyületeiben fordul elő. A természet-
ben főként óceánok, tengerek vizében oldva (NaCl, KCl, MgCl2) vagy kőzetekbe zártan 
(NaCl, MgCl2, CaCl2, BaCl2) található meg. A legnagyobb mennyiségben előforduló klór-
vegyület a nátrium-klorid vagy más néven kősó, konyhasó. 

Az emberi táplálkozásban a só használata már az ókorban is fontos szerepet töltött 
be, erre a Bibliában is található bizonyíték. Vizes oldatban teljes mértékben disszociál 
egyszeres pozitív Na-ionokra és egyszeres negatív Cl-ionokra. A nátrium-klorid az élő 
szervezetekben is megtalálható, leginkább a szövet- és testnedvekben. Mind a növé-
nyi, állati és emberi életfolyamatokban fontos szerepe van. A fiziológiás sóoldat 
(0,85 százalékos) ozmózisnyomása az emberi vérrel megegyező.

Kloridmérgezés tünete  
nyugati ostorfa levelén
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hassuk a kloridionok mennyiségét. Vizsgálataink ered-
ményeképpen kimutattuk, hogy a kloridfelhalmozódás 
a víz klo rid kon cent rációjával egyenes arányban növek-
szik. Vagyis a kloriddal szennyezett talajban ugyan a csí-
rázás gátolt, de a fejlődésnek indult növények nagy 
mennyiségben képesek felhalmozni a kloridiont.

A túlzott mértékű sóhasználat (műtrágyák, útsózás 
stb.) leginkább a mezőgazdasági művelés alatt álló te-
rületeket veszélyezteti. Ez a probléma számos kérdést 
vet fel. Közülük a növényi akkumuláció kérdéskörét és 
a mezőgazdasági termelés emberi vonatkozásait érint-

jük. Az útszóró gépek megközelítőleg 5–40 gramm sót 
szórnak ki négyzetméterenként, a csapadékmennyi-
ségtől függően. 

Az Európai Unióban bevezetett tiltások óta az útszó-
rásra különböző alternatívák vannak. Például KCl, 
CaCl2, útkáli/zeolitos útkáli (65–75% Cl, 4–8% CaCl2, 
0,3–3% MgCl2, 14–23% NaCl), zöldsó (80% mészkő 
granulátum, 20% CaCl2). Az ajánlásokban látható, 
hogy a nátriumterhelést csökkenti, a kloridion meny-
nyiségét viszont egyáltalán nem; sőt elmondható hogy 
az alternatív megoldásokból nagyobb mennyiség al-
kalmazása szükséges. Az útsózás havazás és jégeső ese-
tén kiemelt szerepet kap, a fagymentesítés a közlekedés 
zavartalanságát biztosítja. Amennyiben 15 milliméter a 
csapadék mennyisége, só szórására kerül sor. 

A mezőgazdasági területek mentén az autóutakra ki-
szórt sómennyiség és az abból képződő talajoldat kon-
centrációjának kiszámításához rengeteg tényező pon-
tos ismeretére lenne szükség: a csapadék és a kiszórt só 
pontos mennyiségére, az esetleges ismételt sózások szá-
mára, a felszín egyenetlenségére, dőlésszögére, a talaj 
típusára stb., ám éppen ezek természetéből adódóan 
nehézkes pontos számításokat végezni. A vizsgálataink 
bizonyítják, hogy a talajba jutó kloridionok felszívód-
nak és felhalmozódnak a növényekben. A meg-
növekedett kloridkoncentrációjú termények fogyasz-
tása hosszú távon akár veszélyeket is rejthet a táplálko-
zásunkban.

Kérdőjelek
A növények tápanyagszükségletéhez – láthattuk – kis 
mennyiségben hozzátartozik a kloridion is. A szüksé-
gesnél nagyobb mennyiség viszont kedvezőtlen (termés-
csökkenés, érési folyamatokban zavarok), szélsőséges 
esetekben pedig toxikus hatásokat vált ki, utóbbira pél-
da az ozmotikus potenciálváltozás következtében jelent-
kező elszáradás. Több tanulmányban is említésre méltó 
vita folyik; egyes cikkek a kloridionok direkt toxikus 
hatásáról tájékoztatnak, míg más szerzők a közvetett, 
ozmotikus potenciálváltozásokból adódó károsító hatá-

sokat említik. Saját vizsgálati eredményeink és más ku-
tatók forrásainak ismeretében kijelenthető, hogy a 
NaCl-os kezelések egy bizonyos szint felett gátló hatású-
ak mind az egyszikű, mind a kétszikű növényfajok élet-
folyamataira. Kísérleteink alapján a szikes élőhelyeket 
preferáló növények a NaCl-os kezeléseket hasonló mó-
don tolerálták. E jelenség magyarázata, hogy összetétele 
alapján a sziksó inkább karbonáttartalmú sókat, mint 
kloridvegyületeket tartalmaz.

 A növényi csírázásra drasztikus hatással van a magas 
sókoncentráció. Vizsgálatok alapján a hígabb koncent-
rációk csak késleltették a csírázást, míg a töményebbek 
kifejezetten gátolták azt. A növényi sejtek a magas 
koncentráció hatására passzívan veszik fel a kloridio-
nokat, s ez a folyamat a sókoncentráció emelkedésével 
arányos. Az új eredmények és az összehasonlító elem-
zések alapján kijelenthető, hogy az antropogén tevé-
kenységekből származó kloridszennyezés a növények 
klo ridkoncentrációjának egyértelmű emelkedéséhez 
vezet. Ez abban az esetben is így van, ha az adott tö-
ménység nem éri el a gátló vagy pusztulást előidéző 
mértéket. Sajnálatos módon a humánbiológiai vonat-
kozások tekintetében, azaz a növényi eredetű táplálé-
kok fogyasztására vonatkozóan nincsenek megfelelő 
információink a kloridion hosszú távú bevitelével kap-
csolatban – a kloridfelhalmozódás témaköre további 
kutatásokat érdemel.

Krüzselyi Dániel, Tischner zsófia 

Kloridfelhalmozódás rozsnövényekben a kezelések hatására 

A kloridion hatása a kölescsírák össztömegére 
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