تاثیر کالتها در تمرکز مواد غذایی برای رشد گیاهان در حضور اسیدها و بازها

مهندس بابک سلیم زاده

کارشناس خبره تولید سموم شرکت فرآورده های طیف سبز

مهندس زهرا شکرگزار

کارشناس ارشد فنی شرکت فرآورده های طیف سبز

چکیده:
شــش گونــه کالت بــرای محلولهایــی کــه در رشــد گیاهــان
(گنــدم) موثرنــد و در زمیــن هــای اســیدی و قلیائــی مقاومنــد
تهیــه شــده اســت.مقدار  Mn،Mg،Cu،Zn،Ca،Fe2+فســفات در
مــاده خشــک گیاهــان در هــر مرحلــه از رشــد انــدازه گیــری مــی
شــود و نتایــج آزمایــش شــده حســاب میگــردد.
در خاکهــای قلیائــی بــا کمــک کالتهــا در محلولهــای غذائــی
کنســانتره مــی تــوان کمبــود منگنــز را حتــی اگــر آهــن زیــادی
داشــته باشــد بــاال بــرد .در حالــت اســیدی آهــن و منگنــز همــه
گیاهــان بــا اســتفاده از کالت در خــاک زیــاد مــی شــود و تاثیــرات
گوناگونــی روی بقایــای مــاده غذایــی دارد .کالتهــا تحــت شــرایط
مطلــوب نســبت بــه نیتریفیکاســیون در خــاک مقــاوم مــی باشــند.
مقدمه:
آنیونهــای آلــی ویــژه بــه طــور طبیعــی در خــاک شــناخته شــده
انــد کــه بــه عنــوان عامــل کمپلکــس کننــده یونهــای فلــزی
عمــل مــی کننــد .ایــن یونهــای فلــزی در حالــت عــادی بــا
عناصــر دیگــر بــه صــورت رســوب شــیمیائی مــی باشــند .حضــور
چنیــن کمپلکــس هائــی در محــدوده ریشــه گیــاه ،باعــث افزایــش
یــا کاهــش عناصــر خاصــی شــده و مــواد معدنــی ســودمند بــه
گیــاه منتقــل مــی گــردد.
در ســالهای اخیــر کالت پلــی آمینوپلــی اســتات ســنتز شــده
کــه نســبت بــه همــه میکروارگانیســم هــا مقــاوم بــوده و توانایــی
خاصــی بــه کالتهــای آهــن و روی مــی دهد تا بــر میکروارگانیســم
هــا غلبــه کننــد .از کالتهــا در آنالیــز خــاک و ایجــاد پــاره ای از
خصلــت هــای ویــژه کاتیونهــا اســتفاده مــی شــود.
تاثیــر اســتفاده از کالتهــای فلــزی در خــاک گســترده بــوده و
مثـ ً
ال تعویــض یونــی مثــل هیدرولیــز قلیایــی ،تعویــض فلــز یــک
کالت بــا کاتیــون کالت پایدارتــر ،تثبیــت بــه وســیله خــاک و یــا
احتمــاالً بوســیله تاثیــر ســمی روی رشــد گیــاه را مــی تــوان نــام
بــرد .بنابرایــن تاثیــر  Fe-EDTAبــه عنــوان منبعــی از آهــن یــاد

آقای مسعود خبازی
کارشناس ارشد بازرگانی

شــده در کاهــش خــاک هــای  Calcareousقلیائــی و خاکهــای
گــران غیــر اقتصــادی اســت .در چنیــن خاکهایــی کالتهــای آهــن
نظیــر اتیلــن دی آمیــن دی اورتوهیدروکســی فنیــل اســتیک
اســید ( )EDDHAبــه صــورت حامــل بســیار خوبــی بــرای آهــن
مــی باشــند .کالتــی کــه دســتخوش هیدرولیــز نشــده اســت
ممکــن اســت بــا فلــز دیگــرکالت شــده و تاثیــر مناســبی روی
گیــاه داشــته باشــد .از ایــن رو  Wallaceافزایــش منگنــز و روی
را در دانــه دهــی پرتغــال دارای  Fe-EDTAمشــاهده کــرد .از
طــرف دیگــر  Medcalfو  Lottتوانســتند کمبــود منگنــز را کــه
در درخــت قهــوه بــه صــورت عالئــم مســمومیت بــروز کــرده بــود
بــا افزایــش دوره ای کالتهــای ( )EDTA:Fe-Zn-Mn-Cuبــه
خــاک جبــران کننــد.
 Butlerو  Bragبــاال رفتــن  Mn-Zn-Fe-Cuرا در گیاهــی کــه
در معــرض  Zn EDTAو  Na2EDTAقــرار گرفتــه بــود در دو
زمیــن مختلــف اســیدی و رســی بررســی کردنــدZn EDTA .
باعــث بــاال رفتــن روی و مــس در خاکهــای ســبک و در بــاال
رفتــن آهــن در خاکهــای ســنگین مــی گــردد.
از طــرف دیگــر جــذب  Na2EDTAباعــث بــاال رفتــن آهــن در
خاکهــای ســبکتر مــی شــود امــا روی ســایر المنــت هــای خــاک
تاثیــری نمــی گــذارد.
آزمایشــات حاضــر و انــدازه گیــری هایــی بــرای درک تاثیــر
کنســانتره هــای معدنــی حــاوی کالت روی رشــد گیاهــان بررســی
و تحلیــل گردیــد و ایــن واقعیــت کــه کالتهــا بــا جــذب عناصــر
مــورد نیــاز گیــاه کــه در حالــت عــادی بــه صــورت نامحلولنــد
موجــب افزایــش رشــد گیاهــان مــی گردنــد ،بدســت آمــد.
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آزمایشات:
.1پایداری کالت در خاک
آزمایشــات مقدماتــی بــا متــد  Hamenceروی نیتریفیکاســیون
خــاک در شــرایط مطلــوب و در حضــور کالتهــا انجــام شــد .وزن
کالت شــامل  14 mgنیتــروژن بــود کــه بــه همــراه  70 gاز خــاک
قلیائــی هــوای خشــک در یــک گلــدان آزمایــش شــد.
ظــروف شــامل خــاک :بــرای هــر کالت دو عــدد یکســان کــه در
یــک انکوباتــور (ماشــینی بــه دمــای 22˚ Cبــه مــدت  21روز
بــا  %2رطوبــت -نوعــی ماشــین جوجــه کشــی) نگهــداری مــی
شــوند .بعــد از ایــن مــدت از ماشــین خــارج کــرده و نیتــرات
آنــرا انــدازه بگیریــد و نتایــج را ســه مرتبــه تکــرار کنیــد .احتمــال
اینکــه بتــوان نیتــروژن  EDDHAرا از راه کالیمتــری انــدازه
گیــری کــرد وجــود نــدارد زیــرا در محلــول هــای حــاوی آهــن
قرمزرنــگ تنــد مشــاهده مــی شــود کــه مانــع از کالیمتــری اســت.
درصــد نیتــروژن آلــی در خــون خشــک شــده کــه بــه نیتــرات
تبدیــل شــده  %75اســت .تنهــا کالتــی کــه بــه طــور محسوســی
نیتریفیکاســیون را تحمــل کــرد ،نیترلوتــری اســتیک اســید
( 13% )NIAبــود .نتایــج چشــمگیری تــا حــد  %5بــا تغییــر
هیدروکســی اتیــل اتیلــن دی آمیــن تــری اســتیک ()HEEDTA
بوجــود آمــد.
جدول -1نیتروژن نیترات در حضور کالتها بعد از  21روز در دمای 22 ˚C

نـــــام اصـــلی هـــر یـــک از معــرف هـــای کــــالت را ذیـ ً
ال درج
کــرده ایــم.
 .2تجربیات در گلدان
مــواد الزم :گیــاه گنــدم ،واریتــه هــای اکلیپــس و کلــم ،واریتــه
پریمــو مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد.
خــاک -خــاک قلیایــی و خــاک اســیدی کــه از نظــر بافــت
مکانیکــی شــبیه بــه هــم باشــند (مطابــق جــدول  .)2هــر خــاک
دارای منافــذ بــرای عبــور هــوا باشــد تــوده هــای خــاک کام ـ ً
ال
خــرد شــده باشــند .خــاک را وزن کنیــد و بــه گلــدان 12X19
 inchزهکشــی شــده بــه وزن کل  9 kgمنتقــل کنیــد.
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جدول  -2ترکیب مکانیکی خاکهای آزمایش

عوامل کالت ساز
معرفهــای کالت شــده توســط کمپانــی شــیمیائی  Geigyبــه
صــورت  %0/1محلــول آبــی و بصــورت اســید آزاد تهیــه شــده
انــد .بــه جــز  EDDHAکــه بصــورت اکــی واالن در محلــول
نمــک ســدیم بــا حاللیــت کــم ســاخته شــده اســت.
دی اتیلن تری آمین پنتا استیک اسید
DTPA
سیکلوهگزان -1و  -2دی آمین تترا استیک اسید
CDTA
 EDDHAاتیلــن دی آمیــن دی-O( -هیدروکــی فنیــل
اســتیک اســید)
نیتریلو تری استیک اسید
NTA
هیدروکســی اتیــل اتیلــن دی آمیــن تــری
HEEDTA
اســتیک اســید
 EDTAاتیلن دی آمین تترا استیک اسید
 250 Mgاز محلــول تــازه تهیــه شــده را هفتــه ای  2بــار بــه هــر
گلــدان بریزیــد و رفتــار هــر کــدام را بــه دقــت یادداشــت کنیــد.
(گلدانــی کــه زهکــش نــدارد بــه حــد اشــباع نرســد) اگــر آبیــاری
الزم داشــت از آب مقطــر اســتفاده کنیــد.
روش:
محیــط کشــت را کامــ ً
ال کــرت بنــدی کنیــد و فاصلــه هــا را
توســط کیســه هــای پلــی اتیلنــی از هــم متمایــز کنیــد ،بــه
آزمایشــگاه بیاوریــد و آنهــا را بشــوئید .ایــن کارهــا بــه کمــک
محلــول  %2 Teepolبــه مــدت  30ثانیــه انجــام دهیــد .تــا اینکــه
اولیــن برگهــای جــوان گیــاه خــارج شــوند .بــا یــک بــرس نــرم
گیــاه را تمیــز کنیــد و بــا آب مقطــر آبیــاری کنیــد .ایــن کار
باعـــث رفـــع آلــودگـــی می گـــردد .نمونه هـــا را توســــط آون
 95˚ Cخشــک کنیــد و بعــد از خشــک شــدن پوســته آنهــا بــه
نرمــی توســط آســیاب قهــوه ریــز کنیــد .آزمایشــات نشــان مــی
دهــد کــه آســیاب کــردن باعــث آلودگــی نمــی شــود .نمونــه هــا
را در ظــرف پلــی اتیلنــی نگهــداری کنیــد و دوبــاره بشــوئید تــا
وزن آنهــا تــا زمــان آنالیــز ثابــت بمانــد.
آنالیزها:
 2 gاز گیــاه خشــک را بــه صــورت خاکســتر مرطــوب درآوریــد و
بــا اســید نیتریــک انیدروپرکلریــک تــا حــد خشــک شــدن تبخیــر
کنیــد .خاکســتر جــذب اســیدنیتریک شــده را بــا آب مقطــر
بــه حجــم 50 mlبرســانید .ایــن محلــول بــرای انــدازه گیــری

 PO4Mg-Mn-Fe-Caآمــاده اســت.
کلســیم را بــه کمــک دســتگاه فلیــم فتومتــر انــدازه بگیریــد.
ســایر المنــت هــا را بــه روش کالریمتــری در دســتگاه جــذب
اســپکتروفتومتر آهــن بــا پیریدیل-منگنــز بــا اکسیداســیون
پریدات-منیزیــم بــا تیتــان آبــی -فســفات بــا متــد وانــادات -مــس
بــا کمــک ســدیم دی اتیلــن دی تیوکاربامــات بعــد از جداســازی
 0/5 gمــواد هضــم یافتــه ( )Digestionخشــک گیــاه و مخلــوط
اسیدســولفوریک ،اســیدنیتریک و پرکلریــک اســید مــی تــوان
ســنجید.
روی ( )Znبــا اســتفاده از معــرف دی تیــازون بعــد از خشــک
کــردن خاکســتر گیــاه (بــه انــدازه  0/5تــا یــک گــرم) در 55˚Cرا
بــا ابــزار آنالیتیــکال بــه دقــت انــدازه بگیریــد.
نتایج:
از عالئــم مشــاهده شــده مــی تــوان قضــاوت کــرد کــه ســمیت
 DPTAو  HEEDTAبســیار بیشــتر از ســایر کالتهــا بــوده،
رنــگ برگهــا از بیــن رفتــه و یــا بــه رنــگ ارغوانــی درآمــده یــا
بــرگ ریــزی دارنــد و کلــم حساســتر از گنــدم بــود DTPA .و
 HEEDTAموجــب بــی رنگــی برگهــای کلــم شــدند.
رفتــار کالتهــا در تیــره گنــدم بســیار شــدیدتر از ســایر گیاهــان
در هــر مرحلــه ای اســت .در گیاهــان شــاهد کاهــش نیتــروژن
مشــاهده شــد امــا در آنالیــز تغییــر محسوســی بــا گیاهــان مــورد
تغذیــه بــا کالتهــا نشــان ندادنــد .رشــد گیــاه کلــم در حضــور
مــواد معدنــی و المنــت هــای کنســانتره درون خــاک هــای
مختلــف بررســی گردیــد و در شــکل هــای  1تــا  14نشــان داده
شــده اســت.
تفسیر نتایج:
نتایــج آزمایشــات (جــدول )1نشــان داد کــه در طــول آزمایشــاتی
کــه تحــت شــرایط مطلــوب انجــام گرفتــه چهــار یــا پمــج کالت
نتوانســتند در خــاک عمــل نیتریفیکاســیون را انجــام دهنــد.
در ایــن آزمایشــات تخریــب میکروبــی مشــاهده نشــد .در ایــن
آزمایشــات بــه نظــر نمــی رســد کــه تخریــب میکروبــی بعنــوان
فاکتــور محــدود کننــده تاثیــر کالت شــدن ســنتیتیکی باشــد.
تحــت شــرایط مناســب بــا ایــن وجــود احتمــاالً بــه روی بقایــای
خــاک میکروارگانیســم هــای مناســبی مــی تواننــد عمــل تخریــب
را بوجــود آورنــد .در اثــر نتایــج کارهــای ( Ross,Fiskelچــاپ
نشــده اســت) کــه توســط  Stewart,Leonardeنقــل قــول شــده
بــه ایــن درک دســت یافتنــد کــه  EDTAقــادر بــه آمونیــوم
ســازی بعــد از  14روز در محیــط 28 ˚ Cنیســت و تنهــا NTA
مــی توانــد تــا حــد  %13نیتریفیکاســیون را تحمــل کنــد.
میزان آهن:
فلــزات ســه ظرفیتــی بــرای کالتــر شــدن مناســبتر از فلــزات دو
ظرفیتــی هســتند .بــه جــز آهــن کــه ظرفیــت آهــن گیــاه ذات ـاً

تحــت تاثیــر اســتعمال کالت قــرار مــی گیــرد.

مشــخص شــده اســت کــه در هــر دو دانــه کلــم و گنــدم در خــاک
قلیائــی (البتــه در گنــدم کمتــر از کلــم) عملکــرد هــر کالت بــا
افزایــش کنســانتره آهــن بیشــتر تحــت تاثیــر کالتهــای DTPA
بودنــد و فعالیــت  Na2EDDHAو  HEEDTAکمتــر بــود و
نیــز ماکزیمــم حــاالت مربــوط بــه  CDTAو  NTAو EDTA
بــوده اســت .ایــن نتایــج موافــق بــا پایــداری بیشــتر کالت هــای
فریــک  DTPAو  EDDHAتحــت شــرایط قلیائــی و تحمــل
 NTAو  EDTAبــرای هیدرولیــز شــدن اســت .ممکــن نیســت
همــه نتایــج مربــوط بــه آهــن را بتــوان در هــر دو مــورد EDTA
و  CDTAنســبت بــه هــم تعمیــم داد .حتــی وقتــی کــه خــاک
قلیائــی باشــد .بــا وجــود اینکــه کالت فریــک تشــکیل شــده در
خــاک قلیائــی متوســط پایدارتــر باشــد بــا افزایــش رشــد گیــاه
مقــدار آهــن کــم مــی شــود و بــه جــز  NTAعملکــرد همــه
گیاهــان بــا دادن محلــول غلیــظ آهــن ســریعتر مــی گــردد.
در خاکهــای اســیدی  CDTAو ( EDTAشــکل )2بیشــترین تاثیر
را در افزایــش آهــن تیــره گنــدم و کلــم دارنــد HEEDTA .تاثیــر
بیشــتری روی گنــدم نســبت بــه کلــم مــی گــذارد و در خاکهــای
قلیائــی حداقــل تاثیــر را در مــورد  NTAمشــاهده مــی کنیــم.
ایــن نتایــج موافــق بــا کارهــای  Stewartو  Leonardکــه تاثیــر
کالتهــای فلــزی متفــاوت در تصحیــح کلــروز مرکبــات مقایســه و
بررســی مــی کردنــد ،بــود .در خاکهــای اســیدی  Na3EDTAو
روی ( ،)Znمــس ،منگنــز و در حضــور کالت آهــن در بــاال بــردن
آهــن از خــاک بســیار موثرنــد.
 FeDTAPAدارای فعالیتــی کنــد و  FeEDDHAدارای تاثیــری
مختصــر مــی باشــد.

میزان منگنز:
قــدرت اثــر کالتهــای مختلــف روی نمونــه منگنــز گیاهــان متفاوت
اســت .در خاکهــای قلیائــی (تصویــر CDTA )3و  HEEDTAو
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 EDTAبــا همدیگــر مــی تواننــد باعــث تراکــم منگنــز در کلــم
شــوند .ابتــدا  DTPAباعــث افزایــش منگنــز نمونــه شــده و ســپس
آنــرا متوقــف مــی کنــد در صورتــی کــه  EDDHAاز کل ســطح
منگنــز بــه مقــدار قابــل توجهــی باعــث ایجــاد توقــف جــذب
منگنــز مــی گــردد .در همــه آزمایشــات گنــدم ،کنســانتره هــای
منگنــز چنــدان تحــت تاثیــر کالتهایشــان نبودنــد .تاثیــر ترکیبــات
کالتــی روی جــذب منگــز بــه وســیله کلــم در خاکهــای قلیائــی
نشــان مــی دهــد کــه بــه انــدازه زیــادی بــه نســبت آهــن بــه
منگنــز آزمایــش شــده بســتگی دارد .افزایــش آهــن کنســانتره
ســطح برتــر و باالتــری را بــر ضــد جــذب منگنــز بوجود مــی آورد.
گیاهــان رشــد یافتــه روی زمینــی کــه بــا  DTPAو  EDDHAو بــا
آهــن زیــادی تغذیــه شــده بودنــد دارای منگنــز کمــی بودنــد و در
مقایســه گیاهانــی کــه تحــت شــرایط فــوق و آهــن کمــی تغذیــه
شــده بودنــد بــا همــان ســطح منگنــز بــاال ،دارای منگنــز زیــادی
بودنــد .در شــکل  5نشــان داده ایــم کــه نســبت نمــی توانــد
بیشــتر از  1/2 > Fe/Mnباشــد .ابتــدا شــیب خــط مســتقیم
بــوده و بعــدا ً بــه صــورت غیــر مســتقیم در مــی آیــد .نســبت
مناســب بیــن آهــن و منگنــز گیاهــان بــا آزمایشــات متعــددی در
محلــول هــای غذایــی تعییــن شــد .در خاکهــای اســیدی کالتهــا
باعــث افزایــش منگنــز در هــر دو تیــره کلــم و گنــدم مــی شــوند
کــه بــه صــورت بــروز عالماتــی در مراحــل بعــدی از رشــد مــی
گــردد (شــکل .)4نســبت  Fe/Mnدر رشــد گیاهــان در ایــن
خاکهــا همیشــه کمتــر از  1بــوده کــه دلیــل آن کمبــود منگنــز
ایــن خاکهــا اســت.

غلظت کلسیم:
در خــاک قلیائــی کالتهــا بــه افزایــش مقــدار غلظــت کلســیم
در گیــاه کمــک مــی کننــد .ایــن افزایــش در گنــدم فاقــد اثــر
خاصــی اســت (شــکل .)5در کلــم بــه ترتیــب  CDTAو HEEDTA
و  EDTAموثرنــد و بــا حــد کمتــری  DTPAکــه فعالیــت کمتــر
مربــوط بــه  Na2EDDHAاســت .فعالیــت آنهــا از راه تشــکیل
کالتهــای فریــک کــه در شــرایط قلیائــی پایــداری زیــادی دارنــد
نمــی باشــد .در اثــر هیدرولیــز کالتهــای ناپایــدار فریــک EDTA
و  HEEDTAو  CDTAو  ،DTPAبــا آزادســازی عامــل کالت
کننــده مــی تواننــد یونهایــی کــه کالتهــای پایدارتــر تشــکیل مــی
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دهنــد نظیــر کلســیم را جــذب کننــد.

در خــاک اســیدی عوامــل کالت کننــده تاثیــر بزرگــی روی غلظت
کلســیم نمــی گذارنــد (شــکل  .)6در تیــره کلــم تمایــل کالت بــه
افزایــش کلســیم نمونــه در مرحلــه بعــدی از رشــد اســتEDTA .
و  HEEDTAو  DTPAمجــددا ً از کالتهایــی بــا فعالیــت زیــاد بــه
شــمار مــی آینــد.
منیزیم:
در خاکهــای قلیایــی منیزیــم شــبیه بــه کلســیم عمــل مــی کنــد،
نتیجتــاً  CDTA، HEEDTAو  EDTAموجــب افزایــش منیزیــم
نمونــه مــی شــوند کــه جزئیــات آن در شــکل ( )7آمــده اســت،
اگرچــه  NTAتاثیــر جزئــی روی منیزیــم نمونــه گیــاه کلــم دارد،
موجــب ایجــاد عالماتــی در گنــدم بعــد از  12روز مــی گــردد.
در خاکهــای اســیدی برعکــس عمــل مــی کننــد و باعــث کاهــش
غلظــت منیزیــم مــی گــردد.

فسفر:
در حیــن رشــد گیــاه کالتهــا در خاکهــای قلیائــی موجــب افزایــش
فســفات و ایجــاد کنسانتراســیون فســفات میگردنــد (شــکل.)9
تاثیــر  HEEDTAو  EDTAدر کلــم بســیار بــارز بــوده و همگــی به
جــز  NTAنشــانه ای از زیادتــر شــدن فســفات نســبت بــه نمونــه
شــاهد دارنــد .البتــه در تیــره گنــدم تنهــا  EDTAو HEEDTA
موجــب انتقــال فســفات از محلــول غذایــی بــه گیــاه مــی گردنــد.
تاثیــر رفتــاری کالت روی کنســانتره فســفات در محیــط قلیائــی
شــبیه بــه کلســیم و منیزیــم مــی باشــد .بــه صراحــت مــی تــوان
گفــت  HEEDTAو  EDTAبیشــترین نقــش را در کنسانتراســیون

کلســیم و منگنــز و فســفات را بــازی مــی کنــد .فســفات خــود بــه تنهائــی بــا معرفهــای کالت کننــده ،کالت نمــی شــود و کالت شــدن
کلســیم و منیزیــم ممکــن اســت فــرم قســمتی از خــاک فســفاته را تغییــر دهــد و ســپس فســفات بــه شــکل ســودمندتری جــذب
گیــاه شــود.
حضــور  DTPAروی گیاهــان قبـ ً
ال نشــان داده بــود کــه فعالیــت  DTPAدر محلولهــای غذایــی در محیــط کشــت موجــب بــاال رفتــن
فســفاتها ،کلســیم ،منیزیــم و بــور در گیــاه مــی شــود Perkins .و  Purvisفهمیدنــد کــه پوشــندگی مناســب  EDTAبــر فســفات موجــب
افزایــش فســفاتهای مناســب قابــل جــذب در خــاک مــی گــردد .در خاکهــای اســیدی عاملــی نیســت کــه موجــب تغییــرات قابــل
توجهــی در بــاال بــردن فســفاتها شــود.

روی و مس:
انــدازه گیریهایــی بــر روی مــس و روی تیــره کلــم و گنــدم انجــام شــده اســت .در خاکهــای قلیائــی همــه کالتهــا بــه جــز  NTAموجــب
زیــاد شــدن غلظــت مــس مــی گــردد (شــکل )11و در خاکهــای اســیدی کالتهــا شــبیه بهــم رفتــار مــی کننــد اگرچــه از لحــاظ قیمــت
تمــام شــده بــا هــم فــرق مــی کننــد (شــکل .)12نمونــه هــای روی در محلولهایــی از کالت گیاهــان خاکــی از بزرگتــر بــودن روی از
مقــدار آن در نمونــه شــاهد آن در زمینهــای قلیائــی اســت.
 EDDHAو  NTAتاثیــری کمتــر از ســایر کالتهــا بــر روی میــزان روی دارنــد (شــکل .)13از طــرف دیگــر تحــت شــرایط اســیدی خــاک
وضعیــت عمومــی مخلــوط کالت روی کمتــر از روی نمونــه شــاهد در گیــاه اســت (شــکل.)14
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