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B). Ezt az előnyt még fokozhatjuk is a hazai eredetű „hungarikumásvá-
nyokkal”, mint amilyen az alginit vagy a bentonit, ami akár 60 elemet is 
tartalmazhat, tehát mindenképpen növeli az élelmiszerek táp- és élvezeti 
értékét. Gondot jelentenek ugyanakkor az elemek arányai. Számos poten-
ciális elem, így a Cu, Ni, Cd és a Zn is előfordulhat olyan nagy mennyiség-
ben, hogy a komposztok rendszeres felhasználásával igen rövid idő alatt 
elérhető az elemekre vonatkozó engedélyezett határérték. Tartamkísér-
letek adatai szerint a kommunális szennyvíziszapok szokásos, évenkénti 
rendszeres talajba keverésével például a Zn már 16 év alatt (évi 30 t/ha 
kiadagolással) elérte a 200 mg/kg feldúsulást a talajban, ami megfelel az 
egyik európai határértéknek. Ugyancsak jellemző ez a kadmiumra, ahol 

az 1 mg/kg kritikus érték létrejöttét a talajban 
még a Cd-szennyezett, az Európai Unióban sza-
badon behozható (és akár 60 mg/kg kadmiu-
mot is tartalmazó) műtrágyák is fokozzák. A ne-
hézfémek hatására pedig csökkennek, teljesen 
kipusztulnak (eliminálódhatnak) a talajokból 
éppen azok a biológiai úton nitrogén(N2)-kötő 
és foszfor(P)-mobilizáló baktériumok és gom-
bák, amelyekkel a műtrágyákat kiváltani vagy 
csökkenteni lehetne. Ördögi kör, és nem látni 
az alagút végét. Mert foszforra is nagy szükség 
van a talajainkban, főleg azokban, ahol az in-
tenzív mezőgazdasági művelés hatására ez az 
elem teljesen eltűnt, vagy ahol nem működik a 
talajélet. Megszűnt az a talaj-táplálék háló (soil 

food web), ami a talaj önerejéből, tehát emberi beavatkozás nélkül is 
ÖKO-logikusan, ökológiai törvényszerűségekkel biztosítaná a megfelelő 
tápértékű élelmiszereinket. Az ember is ennek a táplálékhálónak az egyik 
eleme, amit nagyon sokszor hajlamosak vagyunk elfelejteni.

Talaj- és élelmiszer-minőség, az organikus, 
szerves anyagok szükségessége
Szerves anyagokra a talajokban szükség van. A csökkenő állatállomány 
miatt ugyanakkor a szerves trágyázásra egyre kevesebb lehetőség adó-
dik. Alternatív megoldásként jöhetnek számításba a komposztok, ame-
lyek hasonlóan képesek pótolni a talajokból hiányzó szerves talajerőt. 
A komposztálás előnyei, hogy a mezőgazdasági szerves hulladékokból 
humuszanyagok jönnek létre, és mindeközben a „körforgásos gazdaság” 
(circular economy) új szemlélete is érvényesül, azaz visszakerülve hasz-
nosulnak ezek az anyagok a talaj-növény-állat-ember táplálékláncban. 
Az elmélet igazán ígéretes alkalmazásokat vetít előre. A komposztálás-
hoz ráadásul a városiasodással együtt egyre na-
gyobb gondot okozó, nagy szervesanyag-tartal-
mú kommunális szennyvíziszapokat is fel lehet 
használni. Ezek az iszapok növelik a kolloidok 
mennyiségét, és nagy mikrobiális aktivitásuk-
kal beoltják, mikroorganizmusokkal mintegy 
feltöltik a „nyers”, növényi-állati eredetű hulla-
dékokat, melléktermékeket, és megindulhat 
a minőségi átalakulás, a humuszképződés. A 
komposztok mezőgazdasági, kertészeti jellegű 
felhasználásának nagy gyakorlata van. A tala-
jok termékenysége növelhető, az így átalakított 
(transzformált) szerves anyagokkal a költséges 
és környezetvédelmi okokból is sok esetben 
kifogásolt műtrágyák alkalmazása is kiváltható 
vagy csökkenthető. A komposztokkal az élelmiszerek minősége javul: 
nemcsak a műtrágyákkal beadagolt makroelemek (N, P, K) pótolhatók, 
hanem a manapság már hiányzó és az ún. „funkcionális éhezés” tüneteit 
enyhíteni képes mikroelemek, az esszenciális nyomelemek is (Zn, Fe, Mn, 

kivonat A talajok szervesanyag-tartalmában az állati trágyák csökkenése miatt jelentkező nagy hiányok következté-
ben alternatív talajjavító megoldásokra is szükség van. A talajok termékenységének növelése érdekében így akár a 
kommunális szennyvizek és szennyvíziszapok és a belőlük készült komposztok is újrahasznosított talaj-adalékanya-
gok lehetnek. A talajtermékenységre és -minőségre kifejtett legfontosabb előnyei ezeknek, hogy növelik a talajokból 
leginkább hiányzó humuszanyagok mennyiségét, ami közvetlenül és közvetve is kedvezően befolyásolja a talajok 
szerkezetességét (úgynevezett aggregátumstabilitását), valamint kiegészíti, visszapótolja a hiányzó makro-mezo- és 
mikroelemek széles skáláját is. A mikrobiális tevékenység a bontható szerves anyagok miatt aktívabb lesz, így egy 
lépésben történik meg a talajok biológiai erejének a növelése vagy visszapótlása is. A rövid előnyöket azonban rend-
szeres, hosszabb távú alkalmazás során különösen a felhalmozódó, potenciálisan toxikus elemek és az élelmiszer-mi-
nőségre és -biztonságra veszélyt jelentő talajeredetű kórokozók nem várt hatásai válthatják fel. Pontos és rendszeres 
monitoringvizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy az Európai Unió új Horizon 2020, „Egészséges talaj és élelmiszer” 
missziós törekvései megvalósuljanak. 
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A SZENNYVIZEK ÉS SZENNYVÍZISZAPOK 
RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ KOCKÁZATAI 
A TALAJ-NÖVÉNY-KÖRNYEZETI, EMBERI 
EGÉSZSÉG ÉS AZ ÉLELMISZER-MINŐSÉG 
ALAKULÁSÁRA

1. fotó: A növekvő szennyvíziszap-terhelés (sorrend-
ben a 7,5; 10; 30 és 60 t/ha mennyiségek) kumulatív 
hatása a borsó növekedésére 12 éves rendszeres 
alkalmazást modellezve az NPK-műtrágya (utolsó 
edény) növénynövelő hatásával összehasonlítva 
(fotó: Biró B., az OTKA 064310 projekt eredménye)
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vetkező szervezetekre kell még 
figyelemmel lenni: Salmonella 
sp., Escherichia coli, Clostridium 
perfringens, Enterobacter sp. és 
az Ascaris ova féregpeték. Az is 
nyilvánvaló azonban, hogy ami 
az egyik mikroorganizmus-típus 
kiiktatására vagy kimutatására 
jól használható módszer, az nem 
alkalmazható egy másiknál vagy 
másféle technológiánál. Ez a tény 
a szakszerű tudásra és a laborató-
riumi referenciavizsgálati háttér 
kialakítására hívja fel a figyelmet.

Hazánkban szigorú bizton-
sági előírások szerint történik a 
termőföldön történő alkalmazás. 
A nehézfémek határértékeit nem 
is azok mennyisége, hanem a 

„veszélyeztetés” mértéke határoz-
za meg, aminél az adott terület 
használatát is figyelembe kell 
venni. Nyilvánvaló, hogy más a 
megítélés egy óvoda udvarán, 
mint egy gyárterület talajára 
vonatkozóan. A felhasználásnál 
egyre inkább az a trend kerül 
előtérbe, hogy a talaj degradáci-
ójának (illetve a szennyezettség-
nek) a mértéke szerint lehessen 
eldönteni a legoptimálisabb ta-
lajhasználatot. A határértékhez 
közeli talajokon így lehet még 
gazdaságosan termelni rosta-
nyagokat, ipari növényeket vagy 
bioüzemanyagot. Ahhoz pedig, 

hogy mindebben el lehessen igazodni, a határértékek és a laboratóriumi 
vizsgálatok segíthetnek hozzá.

Összefoglalás
A talajok szervesanyag-gazdálkodásához különböző lehetőségek közül 
választhatunk, sokszor persze „kényszerhelyzetben”. Az alternatív megol-
dásoknál a biztonsági, ember-környezet-élelmiszer-egészségügyi szem-
pontokra kiemelten tekintettel kell lenni. Anyagfüggő, talajállapot-füg-
gő, ipari lehetőségektől is függő, de sok esetben még az iskolázottsági 
tudásszinttől, valamint társadalmi-szociális szempontoktól, helyzettől 
is függő, rugalmasan kezelendő módszerekre, eljárásokra van szükség. 
A szennyvíziszapok lehetséges felhasználását, hasznosítását még egy 
adott ország földrajzi helyzete is meghatározza. Ez így egy sokkompo-
nensű egyenlet, amihez a legjobb javasolható megoldást csak akkor 
tudjuk megtalálni, ha a döntéshez pontos háttérinformációk állnak a ren-
delkezésünkre. A szennyvíziszapok rövid távú előnyein túl figyelni kell a 
tartós alkalmazás során feldúsuló, potenciálisan toxikus elemekre és az 
élelmiszer-minőség és -biztonság szempontjából kiemelt jelentőségű 
kórokozó baktériumok előfordulására is. 

A talajok közötti különbségek is nyilvánvalóak, így például a sava-
nyúbb jellegű talajok jobban támogatják a kórokozók túlélését a sem-
leges pH-jú talajokhoz viszonyítva. Az ellentmondások feloldására és a 

Az 1. fotó azt modellezi, hogy 
16 év alatt a talajba adagolt, nö-
vekvő dózisú kommunális szeny-
nyvíziszap a felhalmozódó ne-
hézfém (Zn) miatt milyen módon 
csökkenti tartamhatásban a bor-
só biomassza-produkcióját, és 
hogy ezzel párhuzamosan cink 
kerül a táplálékláncba. Napjaink-
ra az is kiderült a cinkről, hogy ha 
mégoly esszenciális elem is, azaz 
létfontosságú enzimek prekur-
zora, mégis figyelni kell a meny-
nyiségére. A talajban felborulhat 
a cink-foszfor (Zn:P) egyensúly, 
mivel ezek egymással antagonis-
ta elemek. Ha sok lesz a cink, ak-
kor a növény még a 80-as évekre 
jellemző, úgynevezett feltöltő 
foszforműtrágyázás mellett sem 
jut elég foszforhoz, és hiánytü-
netek (antociános vöröses elszíneződés) jelentkeznek. Ezen 
tünetek megszüntetésére persze megint csak a talajélet, a 
talaj-növény rendszerben működőképes mikroorganizmusok 
(pl. a mikorrhiza gombák) adhatnak megoldást, kívülről bevitt 
mikrobiális oltóanyagokként (jogi kategória szerint mint „ter-
mésnövelő készítmények”).  

Élelmiszer-minőségi és 
-biztonsági szempontok 
Attól, hogy tudjuk, az élelmiszereink tápértéke növelhető a 
szennyvizek és a szennyvíziszapok felhasználásával, még 
nem dőlhetünk hátra. A komposztálásra éppen azért lehet 
(van) szükség, hogy bizonyos további kockázatok, így az 
élelmiszer-biztonságot veszélyeztető potenciális humánpa-
togének száma (abundanciája) is csökkenthető, minimalizál-
ható legyen. A kórokozók a talajokban az 1. táblázatban jelölt módon és 
ideig túlélve az élelmiszereink minőségét és biztonságát is veszélyeztet-
hetik. Ezért az iszapok víztartalmát, illetve oltott mész hozzáadásával a 
lehetséges kórokozók csíraszámát is igyekeznek csökkenteni. A veszély 
kizárásának egyik jó megoldása a komposztálás, mivel annak során a 
megemelkedő igen magas hőmérséklet (70-80 oC) sterilizál, a potenci-
ális patogének túlélőképessége csökkenthető vagy teljesen ki is zárható. 

Európai uniós projekt (Horizontal-HYG) keretében vizsgálati szab-
ványosítás, validálás során (prEN15214-3 módszerrel) vizsgáltuk az 
Escherichia coli baktériumok számát a nyers és a rothasztott, illetve a 
komposztált iszapban. Látható, hogy a szennyvíziszapok különböző ke-
zelései, ezek között is az anaerob erjesztés és az aerob jellegű komposz-
tálás az eredeti csíraszámhoz viszonyított 3 vagy 5 nagyságrendi (1000, 
100.000-szeres mennyiségű) csökkenést tudott elérni. Komposztálással 
az E. coli baktériumok kitenyészthető csíraszáma a kimutathatóság alá 
csökkent (2. táblázat). A komposztálás így a potenciális kórokozók elimi-
nálásának a legbiztosabb módja. A nyers szennyvíziszapokhoz viszonyít-
va a rothasztásos, anaerob eljárás is csökkentheti az E. coli baktériumok 
kockázatát. A kimutatást európai szabványosítási folyamatban hasonlí-
tottuk össze azonos mintákból 16 európai laboratórium bevonásával. Az 
egyik ilyen szűrési módszer eredményét a 2. fotó mutatja be. A kóroko-
zók vizsgálata és rendszeres ellenőrzése során veszélyességük miatt a kö-

1. táblázat: Néhány lehetséges humán kórokozó baktérium túlélőképessége
(Beczner et al., 2004)

2. táblázat: Az Escherichia coli baktériumok legvalószínűbb száma 
(MPN, prEN15214-3 log10.g-1) különféleképpen kezelt szennyvíziszapmintákban 
heti mintázással (forrás, EU Horisontal-HYG project)

A prEn-15214-1 számú szűrési módszer az Escherichia 
coli baktériumok kimutatására. A módszerrel feltárt 
tipikus, autentikus colitelepeket az 1. számú lemez 
mutatja. Az E. coli jelenlétét további API-tesztekel 
lehet igazolni, alátámasztani (forrás: Biró B., EU-Fp6 
Horizontal-HYG projekt) 


