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Hazánkban a diófa az igen elterjedt fa-
fajták közé tartozik. Kertészeti és erdé-
szeti jelentôsége egyaránt ismert. A
Juglans nigra és a Juglans regia fája
fontos bútoripari nyersanyag. A diófa
termése jelentôs élelmiszer- és cukrász-
ipari alapanyag. A dió fontos szerepet
tölthet be az élelmiszerláncolatunkban.
A zöld diót befôttként is használják.

Ezzel a tanulmánnyal a diófának egy
újabb jelentôs tulajdonságára szeret-
nénk felhívni a figyelmet, az egészség-
ügyi szerepre. Már elôdeink tudták,
hogy a diófának gyógyító hatása van.

A diófa levele ugyanúgy, mint a töb-
bi gyümölcsfa, illetve zöldségféle, szá-
mos ásványi sót tartalmaz. Az emberi
szervezetnek az ásványi sók mellett
szüksége van jódra is. Ez elengedhetet-
len az élettani funkciók megfelelô ellá-
tásához. Egy felnôtt ember szervezeté-
ben átlagosan 1–2 mg jód található1. En-
nek nagy része a pajzsmirigyben hal-
mozódik fel, ahol a hormontermelés-
ben játszik fontos szerepet.

A diófa levelében a jód általában
szerves anyaghoz kötött állapotban ta-
lálható. A diófa levele – fôleg, ha sérült
– erôs jódillatot áraszt.

A jódtartalom eloszlásának és rész-
ben eredetének vizsgálatához jódmeg-
határozásokat végeztünk a Bács-Kiskun
megyei Tompa község környékén talál-
ható diófák különbözô részeibôl és
azok talajából vett mintákból.

A meghatározást egy igen érzékeny,
nagy pontosságú nukleáris módszerrel,
neutron aktivációs analízissel (NAA) vé-
geztük2. Ez azt jelenti, hogy kevés
mennyiségû jódot (0,1 ppm) is pontosan
tudtunk érzékelni kis mintatömegbôl.

A módszer elve
A szárított diófamintákat ismert
mennyiségben, neutronaktivációs ana-
lízis (NAA) módszernek vetettük alá a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem Nukleáris Technikai In-
tézetének Tanreaktorában. A keletke-
zett 128I radioaktív izotóp gamma-spek-
trometriásan3 mért mennyiségébôl kö-
vetkeztettünk a minták jódtartalmára.

A módszer részletes leírása
Mintavétel

Az elemzéshez vételezett diófa-
mintákat felosztottuk morfológiai egysé-

geik szerint. Így külön-külön határoztuk
meg a jódtartalmat levélre, szárra, gyö-
kérre, zöld termésburokra, termésre, il-
letve elemeztük a diófa alatti talajt is.

A diófamintákat elôször megtisztítot-
tuk, hogy megszabaduljunk a felületük-
re rakódott szennyezôdésektôl, majd 4
°C-on tároltuk az elôkészítésig.

A minta elôkészítése
Mivel a NAA-ban a mintákat száraz

állapotban aktiváljuk, ezért a mi ese-
tünkben is a mintákat szobahômérsék-
leten szárítottuk, illetve esetenként inf-
ravörös lámpát alkalmaztunk ebbôl a
célból. Ahol lehetséges volt, a mintákat
homogenizáltuk.

Neutronaktivációs analízis (NAA)
Az elôzetesen homogenizált, száraz

mintákból ismert mennyiséget mértünk
be kisméretû mûanyagtasakokba, majd
ezeket lezárva úgynevezett besugárzó
tokokba helyeztük.

A besugárzó tokokat egy csôposta
rendszeren át a reaktor aktív zónájába
juttattuk, öt perc idôtartamra (besu-
gárzási idô tb). Ezalatt az idô alatt a
mintában 127I stabil jódizotóp formájá-
ban fellelhetô jód (n, γ) magreakció-
ban 128I radioaktív izotóppá alakul át,
25 perces felezési idôvel (t1/2, az az
idô, ami alatt egy radioaktív izotóp
eredeti aktivitása a felére csökken).
Természetesen a besugárzás folytán
nem csak a jód fog aktiválódni, hanem
számos más elem is.

Miután az aktivált mintákat a csôpos-
tarendszerrel visszajuttattuk a reaktor
aktív zónájából, a mintákat 9–15 percig
hûtöttük (hûtési idô th), azaz pihentet-
tük. Ezalatt az idô alatt a 128I-nál rövi-
debb felezési idejû
radioaktív izotó-
pok elbomlanak
és a továbbiakban
nem zavarják a
g a m m a - s p e k -
trometriás mérést.

A gamma-spek-
trometriás mé-
rés

A hûtési idô el-
teltével a mintákat
g a m m a - s p e k -
trometriás mód-

szerrel megmértük. A mérési idô (tm)
10–30 perc között volt. A módszer elve,
hogy adott mérési idô alatt egy radioak-
tív izotóp bomlása folytán kibocsátott
gamma-fotonokat energiájuk függvé-
nyében egy erre alkalmas ener-
giaszelektív sugárzásdetektorral regiszt-
ráljuk, és az adott energiának megfelelô
csúcs intenzitásából következtetünk a
radioaktív izotóp mennyiségére.

A kibocsátott gamma-foton energiája
jellemzi az illetô izotópot. Ez azt jelenti,
hogy minden izotópra más értékû gam-
ma-energia jellemzô, hasonlóan ujjle-
nyomatainkhoz. Ezt az energiát keV
(kilo elektron volt)-ban fejezzük ki. A
mi esetünkben a reaktorban keletkezett
128I radioaktív izotópra jellemzô gamma-
energia Eγ = 441 keV.

A gamma-spektrumból a 441 keV-
nak megfelelô csúcs területét olvastuk
le, és következtettünk a besugárzás
folytán keletkezett 128I izotóp mennyi-
ségére. A végbement magreakció alap-
ján, valamint a reaktor üzemére jellem-
zô paraméterek segítségével visszaszá-
molhattuk azt a jódmennyiséget, ami-
bôl a mért 128I izotóp keletkezett, azaz
meghatározhattuk a minta jódtartal-
mát.

Az alkalmazott módszer elônyösnek
bizonyult, mivel gyors, pontos és nagy
érzékenységgel rendelkezik. Ugyanak-
kor nem igényel hosszadalmas elôzetes
kémiai mintafeldolgozást. Jód meghatá-
rozására ennek a módszernek az érzé-
kenysége növényi minták esetében 0,1
ppm. Ez azt jelenti, hogy 1 gramm min-
tából 0,1 µg a kimutatható mennyiség
(limit of detection LD). Emiatt nagy érzé-
kenységû módszernek tekinthetô az
analitikai módszerek között.

A diófa jódtartalmának meghatározása
és jelentôsége

Kérdôíves felmérés végzett 
erdômérnökök körében

Érdekes próbálkozásról számol be az AFZ 2002. 8. száma.
Eszerint az egykori NDK területén fekvô Tharandtban köz-
elmúlt években diplomát szerzett erdômérnökök körében
kérdôíves felmérést készítettek. Ezeken tanulmányaikkal
kapcsolatos kérdéseket tesznek fel, válaszaikból a kiala-
kult tanrend korszerûsítéséhez kívánnak tájékozódást
nyerni. A válaszokból azt is meg lehet állapítani, hogy a
végzettek milyen intézménynél, gazdálkodónál tudtak el-
helyezkedni. Ezek statisztikai bemutatását táblázatokban
szemlélhetjük.

Ref. Dr. Szodfridt István
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Az elemzett diófaminták közül a levél-
zetében legnagyobb a jódtartalom, míg
a szárban, illetve a gyökérben a levélnél
1–2 nagyságrenddel kisebb értékek
adódnak. A diófa termésének burka
szintén kiemelkedô értéket mutat, de a
dióbél jódtartalma ennél jóval kisebb.

Elemeztünk más földrajzi helyrôl
származó diófamintákat is, azonban az
ezekben talált jódértékek sokkal kiseb-
bek voltak a Tompa környékiekhez ké-
pest. Ez arra a következtetésre serkent
minket, hogy a kiemelkedô érték talán
a hely specifikusságának tudható be,
azonban messzemenô következtetése-
ket egyelôre nem kívánunk levonni,
ehhez további diófaminták vizsgálata
elengedhetetlen.

Az, hogy a talaj koncentrációja jóval
kisebb, mint a levélé két dolgot jelent-
het:

– a diófa a levelében dúsítja a jódot,
– a jódot nemcsak a talajból veszi fel

a növény.
Az elsô igazolásához levegôminták

elemzése szükséges, a másodikhoz
több minta mérésére van szükség.

Következtetések
A diófa sugárvédelmi szerepe

Ha a további kísérletek is igazolják,
hogy a diófa a levelében a jódot feldú-
sítja, akkor annak komoly tudományos
következményei lesznek. Ugyanis egy
olyan atomerômû-balesetnél, amelynél
az aktív zóna egy része a légtérbe kerül

(ilyen volt pl. a csernobili baleset is), az
a probléma áll fenn, hogy – mivel a ra-
dioaktív jód az egyik leggyakoribb
hasadványtermék – az emberek pajzs-
mirigyébe γ-sugárzó jódizotóp kerül. A
fenti probléma ellen úgy lehet védekez-
ni, hogy az illetô pajzsmirigyét inaktív
(nem radioaktív) jóddal telíteni kell,
ugyanis az emberi pajzsmirigy minden-
nap meghatározott mennyiségû jódot
vesz fel. A csernobili balesetnél az érin-
tetteknek jódtablettát adtak, viszont er-
re sokan érzékenyek voltak, komoly
gondot okozott.

Ha valaki egy dióültetvényben, dió-
erdôben sokat tartózkodik, akkor – ha
beigazolódik, hogy ebben a légtérben a
jódkoncentráció magasabb, mint más-
hol – az ô pajzsmirigye telítve lesz jód-
dal, ezért egy diófaültetvénynek – ha az
élettani, sejtbiológiai kísérletek is iga-
zolják – komoly közvetett sugárvédelmi
szerepe lehet. Ismételten hangsúlyoz-
zuk azonban, hogy ennek bizonyítására
elengedhetetlen további minták vizsgá-
lata.

A fentiek alapján javaslat
Több diófát kell ültetni! Ahol a ter-

môhelyi adottságok lehetôvé teszik, ott
növelni kell a dióval történô erdôsítést
célállományként, elegyfafajtaként, fásí-
tásban díszítô elemként és védelmi ren-
deltetésként is.

A kéregrepedéseken keresztül, va-
lamint a levelek légzése és a szél által

okozott súrlódással keletkezett sérülé-
sek következtében a légtér jódtartalma
a diófák közelében feldúsul. A diófá-
nak rovarûzô és mikroorganizmus-ölô
hatása is van a légtérbe kibocsátott jód
miatt.

A népi gyógyászatban a diófa levelé-
nek gyógyító hatása ismert. A levél fô-
zetével a roncsolt sebfelületet mosták.
A diófa levelét megmosva a sérült felü-
letre helyezték.

A zárt tér jódtartalma feltehetôen úgy
is növelhetô, ha ott diólombot helye-
zünk el, ami díszítô anyagként is szol-
gálhat. Ugyanez megtehetô szaunában
is, s egyben a jód a tér mikroorganiz-
mus-állományát is pusztítja.

A fentiekbôl láthatjuk a mért adatok
alapján is, hogy a diófa milyen sok
elônyös tulajdonsággal rendelkezik, a
termésén és értékes faanyagán túlme-
nôen. Ezért ültetését elôtérbe kell he-
lyezni!

A dióültetvények létesítésének szük-
ségességére az illetékes hatóságok fi-
gyelmét fel kell hívni.

A közjólét célját szolgáló zöldfelü-
letek létesítésénél a diófának elsôdle-
ges lehetôséget kell adni. Gyermekin-
tézmények, tanintézetek, egészség-
ügyi létesítmények, idôsotthonok,
családi otthonok, munkahelyek köz-
vetlen környezetében, közterek, gaz-
dasági telephelyek, zöldövezetek, kis-
kertek, út és utca fásításánál stb. a dió-
faültetésnek lehetôségét jobban ki
kellene használni.

A diófával történô erdôsítéseket, fá-
sításokat elônyösebben kellene dotálni.
A vad a diófa levelét és hajtását nem
rágja. Agancstisztítással a fiatal diófa
kérgét hántja.

A szaporításhoz olyan egyedek ter-
mését kell felhasználni, amelyek nö-
vényvédelmet nem igényelnek. Megfe-
lelô termôhelyen és célállományban az
önszabályozó dióelegyes erdôállo-
mány kialakítható, amely nem igényel
több emberi beavatkozást, mint más
elegyfafajú lomberdô. Célállomány-
ként az eddigi tapasztalatok alapján el-
sôsorban a Juglans nigra jöhet számí-
tásba. A Juglans regia-nak feltehetôen
a közintézmények fásításánál lehet na-
gyobb szerepe, termésének jódtartal-
ma sem elhanyagolható. Dióültetvény
jellegû telepítéseknél a növényvéde-
lem a gyümölcsültetvényekéhez ha-
sonló.

Az erdészeti kutatómunka keretén
belül is több figyelmet érdemelne a dió!

Kabai Éva4, Zagyvai Péter4,
Beliczay István5

Eredmények

Minta megnevezése Morfológiai egység ppm Jód sd (%) 

Juglans regia Gyökér 0,363 ±21
Szár 0,160 ±37
Levél 8,676 ±1,49

Termés 0,252 ±13,4
Zöld termés belseje 0,418 ±13,9 

Juglans nigra Gyökér 0,191 ±38,9
Szár – –
Levél 8,710 ±2,7

Termésburok 4,495 ±5,5

Diófa alatti talaj 0–15 cm 0,785 ±500%
15–30 cm 2,35 ±44%
30–45 cm 3,46 ±33% 

A táblázatban sd (standard deviáció) hibakorlát, amelyen belülre várhatóan a
mérések 68%-a esik.
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