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This ¡taper discusses a study that has been undertaken as part of a project of developing new methods for agrochemical analysis. 
The paper focuses on the results of a multivariate statistical analysis aimed at the determination of distribution patterns of several 
nutrient elements in the soil indispensable for the growth of plants. Four geochemical zones have been selected in the uppermost 10 m 
of the profile, enabling us to study the relationship between the concentration of nutrient elements in the complex system soil — par
ent material — soil solution. We have also attempted to define mechanisms controlling the distribution of particular elements.

The analysis resulted in the selection of four populations of elements featuring correlations of various strength, in the four geo
chemical levels. A strong relationship between mobile compounds of heavy metals and the proportion of colloidal complexes in dif
ferent zones of the soil profile has been reaffirmed with some specific implications due to the application of 2M HN03 as agent of 
extraction. Principal component analysis proved to be a powerful tool in handling this issue.

Introduction

Given the geological setting of Hungary, the agricul
tural sector plays a major role in the national economy. 
Consequently, agrochemical studies have a crucial impor
tance in improving agricultural production. Therefore, in 
the late 1970s the Department o f Agrogeology o f the 
Geological Institute o f Hungary launched an extensive 
project with the objective o f developing a standard vege
tation-oriented method to study the relationship between 
the availability o f nutrients for plants and agrochemical 
conditions prevailing in the soil. This method, called BFK 
after its initiators (A. B artha , U. F ug ed i, L. K uti) repre
sents a basically new approach by extending the inspec
tion beyond the traditional 2-m-thick zone o f the soil to 
the uppermost 10 m of the profile. It allows the analysis o f 
the balance o f nutrients in the complex system o f soil —  
parent material—  soil solution. The profiles studied are 
composed o f loose sedimentary sequences giving rise to a 
soil layer suitable for agricultural practices.

The basic principle o f selecting pilot areas was to 
cover all representative soil profile types occurring in 
Hungary. On the basis of previous investigations 4 sub
horizontal agrochemical zones have been distinguished, 
revealing markedly distinct nutrient balances in the pro
file. These are as follows:

1. Traditional horizon A.

2. Zone o f the fluctuation o f ground-water above its 
hydrostatic level.

3. Zone of fluctuating ground-water below its hydro
static level.

4. Zone permanently below the ground-water table. 
Apart from elucidating the relationships between the

availability o f nutrient elements, one of the highest priori
ties o f the recent investigation of the Szarvas pilot area 
was the determination o f the mechanisms governing the 
elements’ distribution.

Methods applied

Field-work in the approximately 64 sq.km large pilot 
area included the drilling o f 94 10-m-deep, shallow bore
holes with a spacing varying between 500 and 1000 
metres. Soil samples were collected by horizon, according 
to the above described four agrochemical zones. In addi
tion to defining the concentration of 21 elements, tradi
tional methods have been applied for the determination of 
granulometric composition including clay content, as well 
as pH and lime content. 2M H N 03 was chosen for the 
extraction of nutrient elements whose concentration in the 
resulting extracts was measured either by flame atomic 
absorption procedure or ICP-OES method. On the whole, 
ca. 9000 data values measured on 376 samples were avail-



able. It should be noted, however, that the application of 
nitrate acid as extractive agent complicates considerably 
the comparison o f results with other pilot areas. According 
to some authors, this removes approximately 80% of total 
nutrients from soil samples.

Results and discussion

Univariate and multivariate statistical techniques have 
been applied to selected populations o f elements showing 
significant correlation. Given the spacing of the boreholes, 
preliminary tests showed that none o f the elements can be 
described by a regular spatial distribution. This introduces 
some ambiguity in the interpretation. Improving the inter
pretation for such uneven distribution pattern o f elements 
would need a 50-100-m-dense drilling network, which is 
unlikely to be applied in regional soil surveys.

Fig. 1 displays the relationship between means of con
centration in the four agrochemical levels on the one hand 
and that o f the whole profile on the other hand. Four pop
ulations o f elements can thus be selected, namely:

I —  Al, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Ni, Pb, V, Zn
II —  Ba, Cd, Mn, P
III —  Ca, Mg, Na, Sr
IV —  Ti
The similar behaviour o f each constituent in respective 

groups is easily recognizable. Elements o f the first two 
classes accumulate primarily in the first horizon, rich in 
humus. They undergo a sharp decrease in the second level, 
then remain constant up to a depth of 10 m. On the con
trary, the third population resides preferentially in the zone 
o f  fluctuating ground-water, whereas the humus layer as 
well as the zone permanently below the ground-water 
level are unfavourable for these. The distribution o f titani
um exhibits a specific behaviour. Its concentration increas
es gradually with depth. The variances o f elements 
belonging to each groups also shows common features.

In order to confirm the above subdivision of particular 
elements to four populations by the monovariate statistical 
method and to reveal the physical and chemical mecha
nisms controlling their distribution, the whole set o f data 
has been subjected to principal component analysis 
(PCA). It is a multivariate statistical method making use of 
the correlation between the particular variables o f the 
whole population transforming the original set o f variables 
(N) into new ones (n) and reducing thus their number to be 
taken into account. The transformed variables are called 
principal components. They are numbered from 1 to n. 
The orientation o f the first principal component in the N 
dimensional space o f the original population represents 
the direction o f  the largest variance o f  the system. The sec
ond principal component at right angle to the first one 
indicates the second largest variance etc. Generally, it can 
be stated that principal component analysis can be used 
efficiently only if the original set o f variables correlate 
with each other to a certain degree while only the first 2-A  
principal components are o f importance for interpretation.
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Fig. 1. Relationship between the means of concentrations of 
elements related to the 4 geochemical levels and that of the 

whole profile
1. First layer, 2. Second layer, 3. Third layer, 4. Fourth layer, i t  

Characteristic tendencies

1. ábra. Az elem-koncentráció 4 különböző geokémiai szint
ben mért átlagértékeinek és a teljes szelvényre vonatkozó 

átlagértékeknek a hányadosa
1. Első szint, 2. Második szint, 3. Harmadik szint, 4. Negyedik szint, 

i t  Jellemző tendenciák



The others represent some background effects. The men
tioned first 2—4 components classify the variables in the N 
dimensional space to specific groups upon the correlation 
existing between them. In this case, i.e. concerning the 
distribution o f nutrient elements represented in the N 
dimensional space, the position o f these groups is deter
mined by the physical and chemical processes represented 
mathematically by the particular principal components 
that we try to interpret. There are a number o f papers and 
studies devoted to principal component analysis, therefore 
we do not intend to go into more detail concerning the 
basic principles of this method.

The “circles o f correlation” (principal component plots 
—  Figs. 2, 3, 4) for the whole profile and for each o f the 
four geochemical horizons prove the existence o f the four 
clusters o f elements identified by univariate methods. The 
members o f  the groups are somewhat scattered in different 
levels, nevertheless, the majority o f them preserve their 
correlation. The first group is found at the right margin of 
circles all along the profile, whereas the third population 
undergoes a more considerable dispersion. Titanium occu
pies an isolated position but it is noticeably linked to 
depth.

F 2 13%

F 3 8%

Fig. 2. “Circles of correlation”
A = The whole set of data — F1-F2, B = The whole set of data — 
F2-F3; I, II, III, IV. Populations of elements and factors differentiated

2. ábra. Korrelációs körök
A = A teljes adathalmazra vonatkozóan — F1-F2, B = A teljes adathal
mazra vonatkozóan — F1-F3; I., IT, III., IV. Elkülönített elempopulá

ciók és paraméterek

In interpreting the principal components, it has to be 
emphasized that the first two components represent more 
than 50% o f the variance o f the system; the other ones are 
irrelevant. As the first principal component dominates the 
distribution o f the first group and also significant for the 
second group, it embodies undoubtedly the effect o f col
loidal complexes including organic matter, iron and man
ganese oxides and hydroxides as well as clay particles 
retaining essentially the ions o f  heavy metals and some

Fig. 3. “Circles of correlation”
C = First geochemical layer, D = Second geochemical layer; I, II, III, 

IV. Populations of elements and factors differentiated

3. ábra. Korrelációs körök
C = Első geokémiai szint, D = Második geokémiai szint; I., II., III., IV. 

Elkülönített elempopulációk és paraméterek

Fig. 4. “Circles of correlation”
E = Third geochemical layer, F = Fourth geochemical layer; I, II, III, 

IV. Populations of elements and factors differentiated

4. ábra. Korrelációs körök
E = Harmadik geokémiai szint, F = Negyedik geokémiai szint; I., II.,

III., IV. Elkülönített elempopulációk és paraméterek

other elements belonging to the first two groups. The 
major part o f these elements is fixed through sorption. 
Under specific circumstances they can be released by ion 
exchange and taken up by the root system o f plants. With 
regard to the role o f colloidal complexes mentioned above, 
it can only be said that the humus layer binds heavy met
als preferentially in soil horizon A, iron and manganese



oxides and hydroxides become prominent in the zone of 
fluctuating ground-water, whereas clay particles are pres
ent all along the profile, becoming the exclusive represen
tatives o f those complexes below ground-water level.

The second principal component is considerably weak
er, appears to determine the distribution o f the third group 
of elements. It represents the role of some physical and 
chemical mechanisms like pH and redox potential acting in 
the soil, inhibiting the secondary precipitation of these ele
ments leached out from the fairly reducive, humus-rich 
upper horizon. This fraction cannot, however be taken up by 
plants. The other part o f these elements is fixed like the first 
two groups on colloidal complexes. This assertion is justi
fied by the correlation between the first and third groups of 
elements (Fig. 4) below ground-water table as at this level 
clay particles are the only agents retaining both groups.

No clear trends are attributable to the remaining prin
cipal components due to the obliteration o f other, undoubt
edly complex mechanisms determining the distribution of 
nutrient elements in the soil, so their interpretation would 
rather be risky.

As far as titanium is concerned, its strange behaviour 
can be linked to the weathering o f biotite or leucoxene. 
Not even nitric acid is capable o f removing titanium it 
from rutile or anatase.

A strong positive correlation between the first principal 
component and heavy metals on the one hand and a nega
tive correlation between the second component and the 
third group on the other hand is clearly recognizable from 
the regional distribution maps o f principal components 
and concentrations o f chromium, iron, lead and strontium 
in the first agrochemical zone (Figs. 5, 6, 7, 8, 9 and 10).

Fig. 5. The areal distribution of the Is' principal component 
(FI) in the uppermost geochemical layer

5. ábra. Az 1. főkomponens (FI) területi eloszlása a legfelső 
geokémiai szintben

Fig. 6. The areal distribution of the concentration of the 
chrome in the uppermost geochemical layer

6. ábra. A krómkoncentráció területi eloszlása a legfelső 
geokémiai szintben

Fig. 7. The areal distribution of the concentration of the 
iron in the uppermost geochemical layer (ppm)

7. ábra. A vaskoncentráció területi eloszlása a legfelső 
geokémiai szintben (ppm)

Conclusions

With regard to many o f the elements analysed within 
the framework o f this study, there are certain ranges of 
concentration necessary to bring about benign effects on 
the growth o f plants. This interval varies as a function of 
the given plant species as well as the physical and chemi-
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Fig. 8. The areal distribution of the concentration of the lead 
in the uppermost geochemical layer

Fig. 9. The areal distribution of the 2nd principal component 
(F2) in the uppermost geochemical layer

8. ábra. Az ólomkoncentráció eloszlása a legfelső geokémiai 
szintben

9. ábra. A 2. főkomponens (F2) területi eloszlása a legfelső 
geokémiai szintben
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Fig. 10. The areal distribution of the concentration of the strontium in the uppermost geochemical layer 

10. ábra. A stronciumkoncentráció területi eloszlása a legfelső geokémiai szintben

cal conditions prevailing in the soil. Values remaining 
under the lower or exceeding the upper threshold o f those 
ranges lead to a considerable decrease in the productivity 
o f the soil or even to poisoning effects. The BFK tech
nique, which was applied in this study, represents a major 
step in identifying major factors acting for or against the 
availability o f nutrients in sufficient amount.

Except for a slightly elevated level o f cadmium proba
bly due to migration in ground-water from the north o f the 
pilot area, subjected to the application o f fertilizers, no 
anomalous concentrations were identified. High pH values 
necessitate, however certain measures in the future to 
avoid asphyxiation o f the soil.



In addition to providing an invaluable tool for deter
mining the distribution and the character o f correlations 
between nutrient elements, this multivariate method can

also be successfully used in the monitoring o f the migra
tion o f subsurface contamination. It cannot, however, be 
applied directly to mapping lithological formations.
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A TÁPELEMEK ELOSZLÁSA A SZARVASI MINTATERÜLET TALAJAIBAN
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T á r g y s z a v a k :  BFK módszer, geokémiai szintek, salétromsavas kivonatolási módszer, főkomponens analízis, komplex 
vegyülétek, szennyezőanyag, migráció.

ETO: 631.42(439.175) 556.32:519.23(439.175) 504.064(439.175)

Az 1970-es években még a Síkvidéki Osztály kezdeményezésére indult egy projekt, melynek célja egy standard agrogeológiai 
kutatási módszer, a szerzők nevének kezdőbetűi alapján BFK módszer kidolgozása volt a növények számára nélkülözhetetlen tápele
mek talajban való eloszlásának vizsgálatára. A módszer újszerűsége abban rejlik, hogy a hagyományosan tanulmányozott felső 2 m 
helyett az elemek eloszlását a talaj-anyakőzet-talajvíz rendszerben a szelvény felső 10 méterében kutatja. A vizsgált számos 
mintaterület közt az e munka tárgyát képező szarvasi körzet egyike a legutóbb feltártaknak.

A szarvasi kutatás által várt közvetlen eredmények a tápelemek eloszlásának törvényszerűségei mellett az egyes geokémiai szin
teken egy populációt alkotó elemek halmazainak meghatározását, az elemeloszlásoknak a mélységgel való változását, illetve az ezeket 
a változásokat irányító fizikai-kémiai viszonyok tisztázását foglalják magukba.

Az előzetesen feltárt mintaterületeken elvégzett vizsgálatok alapján a kutatott 10 méteres zóna a következő 4 geokémiai szintre 
lett bontva:

1. A talaj hagyományos A szintje.
2. A nyugalmi talajvízszint és a talajvízszint ingadozásának felső határa közé eső zóna.
3. A nyugalmi talajvízszint és a talajvízszint ingadozásának alsó határa közé eső zóna.
4. Állandóan a talajvízszint alatt elhelyezkedő zóna.

A feltárás során a mintegy 64 km2-es területen 94 db, átlagosan 10 m mély fúrás mélyült 500x500, illetve 1000x1000 méteres 
hálóban, fúrásonként az említett geokémiai szinteknek megfelelően 4-4 db geokémiai vizsgálatra szánt minta vételével a szemelosz
lás, agyag- és karbonáttartalom, valamint a pH meghatározásával kiegészítve. A geokémiai minták elemeinek kivonatolására 
salétromsavat használtak, a kivont elemtartalmat pedig részben atomabszorpciós, részben pedig ICP multielemes módszerrel 
határozták meg. Az elemtartalmakat illetően tehát 376 minta állt rendelkezésre, mely mintegy 9000 adat feldolgozását tette lehetővé.

Az eredmények feldolgozása egy- illetve többváltozós statisztikai módszerekkel történt mind a teljes profilra, mind külön-külön, 
az említett négy geokémiai szintre vonatkozóan. Mindkét módszer a következő 4 elempopuláció elválasztását tette lehetővé, melyeken 
belül az elemek eloszlása a profilon belül többé-kevésbé homogénnek tekinthető:

I. — Al, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Ni, Pb, V, Zn.
II. — Ba, Cd, Mn, P.



III. — Ca, Mg, Na, Sr.
IV. — Ti.

Az egyváltozós vizsgálati módszer szerint az egyes szintek átlagainak az összátlaghoz viszonyított alakulása alapján az első és 
második elemcsoport tagjai, tehát uralkodóan a nehézfémek a talaj legfelső, humuszban gazdag szintjében mutatnak relatív felhal
mozódást, a második szinten mennyiségük csökken, lejjebb nem változik. Az úgynevezett karbonátos elemek ezzel szemben a 2. és
3. szintben, tehát a talajvíz ingadozási zónájában koncentrálódnak, a humuszos, illetve a talajvíz alatti zóna kedvezőtlen számukra. A 
titán mennyisége ezzel szemben a mélységgel lefelé fokozatosan nő (1. ábra).

Az elemek egyváltozós módszerrel való fenti 4 csoportba sorolhatóságának igazolására, valamint az eloszlásukat 
meghatározó fizikai-kémiai mechanizmusok kimutatására az elemek koncentrációjára vonatkozó adatokat főkomponens analízis
nek vetettük alá. A főkomponens analízis többváltozós statisztikai módszer, mely a változók populációjának egyedei közötti kor
relációra építve az eredeti (N számú) változót új, az eredetinél — legalábbis jelentőségét tekintve — kisebb számú változóvá (n) 
transzformálja. Ezeket a transzformált változókat főkomponenseknek nevezzük, s 1-n-ig terjedő sorszámmal jelöljük. Az erede
ti változókat (N) leíró N dimenziós térben az első főkomponens geometriailag azt az irányt képviseli, melyben a populáció 
szórása a legnagyobb. A második főkomponens erre ortogonálisán jelöli ki a második legnagyobb szórású irányt stb. 
Általánosságban véve igaz, hogy főkomponens analízist csak egymással bizonyos mértékig korreláló változók esetén célszerű 
alkalmazni, s gyakorlati jelentőség csupán az első 2-4 főkomponensnek tulajdonítható, a továbbiak háttéreffektust képviselnek. 
Az említett első 2-4 főkomponens az N dimenziós térben a változókat az egymás közti korrelációt kihasználva populáció cso
portokba tömöríti, melyek elhelyezkedését jelen esetben, tehát az elemek eloszlását illetően, a főkomponens által képviselt és 
általuk értelmezni próbált fizikai-kémiai folyamatok és jelenségek határozzák meg. A főkomponens analízissel kapcsolatos 
tudnivalókat számos forrásmunka tárgyalja, ezért itt erre nem térünk ki részletesen.

A 2. ábrán látható, hogy a főkomponens analízis eredményeit 2 dimenziós térben szemléltető korrelációs körök megerősítik az 
egyváltozós módszerrel már sejtett négyfajta elempopuláció létezését mind az F1-F2, mind pedig az F2-F3 faktor-főkomponens vi
szonyában. A legszorosabb korrelációt a nehézfémek (I. csoport) mutatják (2—4. ábra).

Az eredmények interpretációja szerint az FI főkomponens, mely az I. és II. elemcsoport eloszlásának alapvető meghatározója, 
azoknak a komplex vegyületeknek a hatását képviseli (tehát a szervesanyagét, agyagásványokét, valamint a vas és mangán oxidjaiét 
és hidroxidjaiét), melyeknek felületén a nehézfémek és az e csoportokba sorolt további elemek megkötődnek, s melyekről a 
fizikai-kémiai viszonyok függvényében ioncsere útján mobilizálhatók.

A karbonátos elemek csoportját illetően, a salétromsavas kivonatolási módszer két különböző frakciójukat mobilizálja. Az egyik 
a talajréteg humuszban gazdag környezetéből kioldott, s a talajvíz felső ingadozási szintjének (2. geokémiai szint) kevésbé oxigén
szegény zónájában másodlagosan kicsapódott alkotó, melynek a 2. és a 3. nívóban tapasztalható dúsulás köszönhető, a másik pedig 
szintén az előbb említett vegyületkomplexumokon megkötött összetevő, mely a talajvízszint alatt egyeduralkodóvá válik, s ennek 
köszönhetően jelentősen megnő az I—II. és III. elemcsoport közötti korreláció. Az F2 főkomponens, úgy tűnik, a profilban uralkodó 
fizikai-kémiai viszonyok függvényében interpretálható.

A titán titokzatos viselkedése talán a biotit, illetve leukoxén mállására vezethető vissza, hisz a salétromsav nem oldhatja ki őt sem 
a rutilból, sem pedig az anatázból.

Következésképpen megállapítható, hogy az FI, tehát a komplex vegyületek adszorbciós hatását leíró főkomponens területi elosz
lása gyakorlatilag megegyezik az I. csoport tagjaiéval, példaképpen a króméval és a vaséval, míg az F2 főkomponens eloszlása a 
stronciuménak ellenkezője (5-10. ábra).

E kutatási módszer jelentősége a következőképpen foglalható össze. A vizsgált elemek nagy részének bizonyítottan létezik egy 
minimális, illetve maximális mennyiségi korlátja. Az előbbi a növények számára feltétlen szükséges, utóbbi pedig a már számukra 
mérgező hatásokat kiváltó túlzott mennyiséget képviseli. A mintaterületek kutatásának BFK módszere, s a bemutatott geomatematikai 
eljárás azokat a földtani és fizikai-kémiai viszonyokat tárja fel, melyek az egyes elemeknek a különböző növényfajtákra vonatkozó 
határértéken belüli, illetve azt átlépő eloszlásainak törvényszerűségeit határozzák meg, s így fontos információt nyújtanak a mezőgaz
daság számára. A módszer hatékonyan alkalmazható a talaj szennyezett anyagok migrációjánák nyomon követésére is.




