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A bioKontroll folyóirat 2012-2018 között felhalmozódó megjelenési elmaradása a laptulajdonos és szerkesztőség közötti megoldatlanul maradt ellentétet tükrözi. 2012 után a
papíralapú megjelenésre nem maradt állami
támogatás. Az Ángyán József államtitkár által
szerzett támogatásból 2018-ig önköltségfedezésre alkalmas összeg maradt, és a laptulajdonos jelezte, hogy a jövőben a tőle érkező támogatásra a szerkesztőség nem számíthat. Nagyon jövőnélküliséget jelentett ez a
hozzáállás a szerkesztőségnek, amihez hozzátehetjük, hogy nem sikerült a biotermesztők
körében kéziratokat produkáló kutatócsoportokat találni. A folyóirat tehát egyre inkább ökotoxikológiai tartalom felé tolódott
el. Kutatást ezen a területen végeztek.
Az elektronikus kiadásra való áttérés sokféle
hiánnyal valósult meg, hiszen ehhez nem volt
profi szerkesztőprogramunk, vagyis egészen
2015-ig egy MS Word programmal készített
sablont használtunk, amely a programmal
kapcsolatos frissítések miatt egyre követhetetlenebbül funkcionált. Egy-egy szám elkészítése ezért igen hosszú időt vett igénybe a
folyamatos hibakeresés miatt. Különösen a
szakasztörések, az oldalszámbeállítások, a
fejléc és lábjegyzet különös anomáliai jelentettek valószínűtlen gondot. Be kellett látnunk, hogy az MS Word program nem erre a
munkára való.
2019-ben a Magyar Ökotoxikológiai Társaság
létrehozta az Ökotoxikológia folyóiratot, ami
már naprakész. Az itt használt főszerkesztői
tulajdonú MS Publisher-rel készültek a bioKontroll 2016 utáni számai is, hogy a hozzánk
beküldött kéziratok ne vesszenek el. A szerzők elnézését kérjük. A kéziratok azonban
szigorúan a publikálás évéből valók, csak a
közzététel késett igen sokat. Az ISSN Iroda a
bejelentésünkre visszamenőleg változtatott
az ISSN számon, hiszen kizárólagos elektronikus kiadásnál más kódolású a nyilvántartás.
szerk.
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Szakcikk
Mikroszkopikus gombák ellen alkalmazott gombaölő hatóanyagok akut
toxicitása
Darvas Béla, Simon László, Nechay Erzsébet, Gyurcsó Gergő és Székács András
NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Ökotoxikológiai Osztály, Budapest
Balesetveszélyességi szempontból a zoocideknél kevésbé jelentős csoportról van szó. Madarakra a
cyproconazole és tetraconazole, továbbá más conazole-típusú vegyületek jelentősen mérgezők. Halakra
és vízibolhákra a strobin-típusú vegyületek veszélyessége érdemel kitüntetett figyelmet. Méhekre a
pyrazophos* kiemelkedően mérgező. A hasznos vízi szervezeteken és gilisztákon toxikus hatása a rézvegyületekre hívja fel a figyelmet, amelyek ökológiai termesztésben való alkalmazása megkérdőjelezhető.
Nagyon keveset tudunk a gombaölő szerek talajban élő gombákra kifejtett aktivitásáról, ami a gombaölő szerek engedélyezésének súlyos hiányossága.
Kulcsszavak: gombaölő, conazole, strobin, pyrazophos, réz, talajgombák

Acute toxicity of fungicides used against microscopic fungi
Béla Darvas, László Simon, Erzsébet Nechay, Gergő Gyurcsó & András Székács
NAIK Research Institute for Agro-Environmental Sciences, Department of Ecotoxicology, Budapest

For an accidental hazard point of view, they are a less significant group than zoocides. For birds, cyproconazole, tetraconazole and other conazole-type compounds are significantly toxic. Fish and water
fleas deserve special attention for the hazard of strobin-type compounds. The toxic effects of pyrazophos* can be highlighted in bees. The toxic effect on beneficial aquatic organisms and worms draws
attention to copper compounds, the use of which in organic cultivation is questionable. Extraordinarily
little is known about the activity of fungicides on fungi living in the soil, which is a serious deficiency in
the authorization of fungicides.
Keywords: fungicides, conazole, strobin, pyrazophos, copper, soil fungi

Az 1962-2015 között hazánkban használt
gombaölő (fungicid) hatóanyagoknak ez alkalommal az akut (heveny) toxicitását elemeztük. Mindezt a modellfajokra gyakorolt hatások alapján tesszük, amelytől fajokra jellemző
számtalan eltérés ismert, sőt egyes fajokon
belül az egyes csoportokra és egyedekre vonatkozó eltérő érzékenység (érzékenyek vs.
toleránsok) is bonyolítja a képet. Ezt az eltérést jól mutatják a különböző laboratóriumi
patkánytörzseken mért eltérő LD50 értékek,
illetve azok szórásértékei.
Akut orális toxicitás (LD50) patkány hímen
Emlősökön az akut toxicitás mérőszámát patkányon adják meg [Darvas 2006]. A hazánkban forgalomba került 149 gombaölő hatóanyag [Nechay és Darvas 2015] közül 16 érté-

ke nem található meg a Pesticide Manual köteteiben [Tomlin 2011]. A 133 több is közepesen mérgező (1. ábra). Közül első helyeken
vannak a fluquinconazole, drazoxolon*,
triazoxide*, pyrazophos* és iminoctadine
triacetate*, amelyek értéke 200 mg/kg alatt
van. Vegyületcsoportokat tekintve az azolok
(conazole) előfordulása a toxicitási sor elején
feltűnő. A propiconazole esetében hormonmoduláns hatást írtak le patkányon [Costa et
al. 2015] és ez a csoport szempontjából nem
jó előjel. Balesetveszélyességi szempontból a
zoocideknél sokkal kevésbé jelentős csoportról van szó. Emlős fajokon a kutya érzékenyebbnek bizonyult a patkánynál, ahol extrém
toxicitásúnak bizonyult a thiram, oxinecopper, dichlofluanid, tridemorph, ziram, vinclozolin, triticonazole, prochloraz és ferbam,
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1. ábra Jelentősebb akut orális toxicitást (LD50) mutató gombaölőszerhatóanyagok patkány hímen és kivonásuk éve

vagyis fajokra vonatkozó jelentős különbségek tát (az LD50 érték <200 mg/kg). A tetraconazolehetnek.
le tőkésrécén csökkentette a tojásprodukciót,
A készítmények gyártásakor, a formázás során a tojások kelési arányát, a csibék túlélési esésokféle anyagot használnak, ami megváltoz- lyét és súlygyarapodását [McConnell & Spartathatja egy hatóanyag toxikológiai sajátossá- ling 2010]. Mindezt a hormonmoduláns hatágait [Darvas et al. 2015]. Ugyancsak lényeges, sának terhére írják. Több madár- és halfajon is
hogy a toxikológiai adatokban a különböző csökken az aromatáz aktivitás [Saxena et al.
kiadású Pesticide Manual-okban esetenként 2015]. Az adatokat tekintve feltűnhet a rézvejelentős különbségek lehetnek. Érdemleges a gyületek mérgezősége is, ami a rézsók ökológiai gazdálkodásban való használatára vet
PPDB-adatbázis megtekintése is.
rossz fényt.
Akut orális toxicitás (LD50) madarakon
Akut toxicitás halakon (LC50)
Az értékelt hatóanyag-adatok összevetését
madarakra szinte lehetetlenné teszi, hogy az A permetszerek bemosódhatnak a felszíni viakut hatás felmérésére többféle módszert zeinkbe, amit nagyon sok környezetanalitikai
(általában 5 és 8 napos LD50 értékek) alkal- adat bizonyít [Székács és Darvas 2006]. Mindmaznak és a modellfajok száma is magas. A ezt a környezet-kémiai paraméterek tárgyaló
legtöbb adat a virginiai fogasfürj, Colinus virgi- részben elemezzük majd. Az értékelt hatónianus (73) és a tőkés réce, Anas anyag-adatokat több fajon mérték (96 órás
érték).
Szivárványos
pisztrángra
platyrhynchos (48) fajokra vonatkozik. A mag- LC50
evőket modellező C. virginianus fajra közepe- (Oncorhynchus mykiss) 103 adat vonatkozik
sen mérgezők közül fentin*, ziram*, tricyclazo- (3. ábra), és jelentősen mérgezőnek (az LC50
le*, cyproconazole, tetraconazole és nuarimol érték <50 μg/kg) tíz hatóanyag mutatkozott.*
emelhetők ki (2. ábra), míg a vízi madarakat Közülük is a pyraclostrobin, dichlofluanid,
reprezentáló A. platyrhynchos fajra a tetraco- famoxadone és trifloxistrobin emelhető ki
nazole, tricyclazole és fenarimol vezetik a lis- (LC50 érték <20 µg/l). A kevésbé érzékeny kék-
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2. ábra Jelentősebb akut orális toxicitást (LD50) mutató gombaölőszerhatóanyagok virginiai fogasfürjön és kivonásuk éve

3. ábra Jelentős akut toxicitást (LC50) mutató gombaölőszer-hatóanyagok
szivárványos pisztrángon és kivonásuk éve
kopoltyús naphalra (Lepomis macrochirus) 63 Kétségtelenül, az extrém toxicitású piretroiadat található, de a veszélyes hatóanyagok dokhoz viszonyítva, ahol 1-2 µg/l LC50 értékek
is előfordulnak, itt a mérsékelt toxicitás a jelhasonlatosak.
A gombaölő szerek halakra vonatkozó toxici- lemző. Mindezen túlmenően pár hatóanyag
tása nem befolyásolta az eddigi kivonásokat, követése nagyon is érdemi lenne [Elskus
hiszen sok jelentősen és közepesen mérgező 2014]. Nem feledkezhetünk meg itt sem a kétvan közöttük a gyakorlatban (3. ábra), de eb- éltűek és hüllők veszélyeztetettségéről, ahol
ből a sorból csak kevés került visszavonásra. nincsenek modellfajok [Sparling et al. 2010].
Ez a hatás a jövőben – az eddigi elmaradt akti-
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4. ábra Jelentős akut toxicitást (LC50) mutató gombaölőszer-hatóanyagok
vízibolhán és kivonásuk éve

5. ábra Jelentős akut toxicitást (LC50) mutató gombaölőszer-hatóanyagok
mézelő méhen és kivonásuk éve
vitást tekintve – felülvizsgálatot érdemel.
Ugyancsak feltűnő a rézvegyületek előnytelen
akut toxicitása [Grădilă 2015], ami indokolja
az ökogazdálkodásban elterjedt rézhasználat
felülvizsgálatát. A réz részét képezi az antioxidáns enzimjeinknek, így a réz-cink szuperoxid
diszmutáz (Cu,Zn-SOD) enzimnek, és fontos
szerepet játszik a lipid-peroxidációban [Husak
2015]. A rézkészítmények a vizekre – feltéte-

lezzük a vízi élőlényekre – kifejezetten veszélyes besorolást kaptak.

Akut toxicitás vízibolhákon (LC50)
A vízibolhákon mért toxicitás általában megerősíti a halakon mért értékeket. 114 hatóanyagra találtunk Daphnia adatot. Jelentős
toxicitást mutatnak a pyrazophos*, dinocap*,
fentin*, thiram, famoxadone, pyraclostrobin

-7-

bioKontroll, 7. évfolyam, 1. szám

6. ábra Kiemelkedő akut toxicitást (LC50) mutató gombaölőszer-hatóanyagok
földigilisztán és kivonásuk éve
és trifloxistrobin (4. ábra). A pyrazophos* kifejezett toxikus a vízi ízeltlábúakra. A jelentősebb toxicitási csoportok közül a strobintípusú vegyületeket emelhetjük ki és a fémvegyületeket (cink, réz, vas). A vízibolha- és
haltoxicitás nagyon hasonló képet mutat.
Akut toxicitás mézelő méhen (LD50)
Megporzó rovarokat modellfajként a mézelő
méh (Apis mellifera) képviseli. 91 hatóanyag
esetében találtunk mézelő méhre vonatkozó
eredményt. A tesztek közül kontakt hatást
vizsgált 87, míg 91 orális aktivitást. Orális kezeléskor a triflumizole*, pyrazophos*, flutriafol, dinocap*, fenarimol*, fenpropidin, kresoxim-M és réz-oxiklorid bizonyult méhekre jelentős mértékben toxikusnak. A kontakt tesztekben a morfolin-származékok közé tartozó
spiroxamin (LD50 értéke 4 µg/méh) volt a legtoxikusabb. Az Egyesült Államokban alkalmazható hatóanyagok méhtoxikológiáját az US
EPA adatai alapján adatbázisban is megtalálhatjuk. David és munkatársai [2016] több, a
pollennel gyűjtött fungicidre hívják fel a figyelmet.

tetnek, hogy a növényvédelemben alkalmazott gombaölő szerek felhalmódnak a méhkenyérben és az ottani mikrobiális folyamatokat
előnytelenül befolyásolják. Ezen az úton a
méhlárvákra hatnak.
Külön kiemelendő a rézsók toxicitása méheken, ami a beporzó tevékenység miatt kulcsszereplője az agroökoszisztémának, s nemhogy az ökológiai termesztésben, de még a
nagyüzemi termesztésben a figyelmet kellene,
hogy kapjon az ökoszisztéma-szolgáltatást
csökkentő hatása. Méheken toxikus vegyületek nem valók ökológiai növényvédelemre,
még abban a limitált mennyiségű használati
értékben sem, ahogyan az EU előírása most
ezt lehetővé teszi.

A készítmények formázó anyagai jelentős módon változtatják meg a hatóanyagok toxicitását, vagyis ellenőrzésük mindig szükséges. A
rézkészítmények méhveszélyességüket illetően a nem jelölésköteles kategóriába tartoznak, amely ellentmondásnak látszik. Más a
helyzet, ha a méhek elkerülhetik a rézvegyületeket, vagyis nem jut be a nektárba és pollenYoder és munkatársai [2013] arra figyelmez- be, valamint a növények guttációs nedvébe
sem oldódik be.
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Akut toxicitás gilisztákon (LD50)

zonnyal kifejti a hatását, s ezt illetően a vizsgálatokat nem követelünk meg. Minden biCsupán 37 hatóanyag hatása ismert közönsé- zonnyal súlyos változások következnek be a
ges földigilisztán (Lubricus terrestris), itt a be- talajok mikrobiális összetevőinek területén,
nomyl jelentősen mérgező hatása válik el a
ami pillanatnyilag rejtve marad előttünk, s ez
többi hatóanyagétól. Gilisztaféléken a carben- összefügghet az egyes hatóanyagok megmadazim*, picoxystrobin, benomyl* és hymexazol radóképességével.
kifejezetten toxikusak. A közepesen mérgezők
közül a réz-szulfát (bordói lé) emelhető ki (az Köszönetnyilvánítás
érték <200 mg/kg). A rézvegyületek ismételten rosszul szerepelnek, amennyiben a gilisz- A szerzők köszönetet mondanak Füleki Lillátafélék rosszul tűri ezeket [Ma 1984], a hatás- nak és Bánáti Hajnalkának (NAIK AKK) az adathoz hozzájárul az is, hogy rendszeres haszná- bázison végzett korábbi munkáért.
latnál a talajban felhalmozódik a réz.
Szakirodalom
Következtetések

Costa NO, Vieira ML, Sgarioni V, Pereira MRF, Montagnini BG, Mesquita SFP, Gerardin DCC (2015) Evaluation of the reproductive toxicity of fungicide propiconazole in male rats. Toxicology 335, 55-61.

A gombaölő szerek akut hatásaikkal tűnnek ki,
vagyis a zoocidekhez képest kevesebb baleset
fűződik hozzájuk. Ettől függetlenül egyes csoDarvas B (2006) A növényvédő szerek heveny toxicitása
portjaik – conazole, strobin, rézvegyületek –
gerinceseken. pp. 123-128. In. Mezőgazdasági ökofeltűnnek az aktivitásukkal.
toxikológia. (Darvas B, Székács A szerk.) l’HarA hasznos élőszervezetekre (parazitoidok,
predátorok, vadon élő megporzók) kiterjedő
vizsgálatok hiányában kérdéses, hogy mire
épülnek korunk integrált technológiái. A kiemelt hatóanyagok véleményünk szerint akut
toxicitási mutatók szerint nem felelnek meg
ennek a környezetbarát növényvédelmi formának. A biotermesztők által is használt rézvegyületek sem tartoznak a kímélő tulajdonságú gombaölő szerek közé, vagyis helyettesítésükre az ökológiai termesztést irányítóknak
törekedni kellene. A hasznos vízi szervezetekre és a gilisztákra gyakorolt hatásuk miatt még
integrált védekezési modellben sem lenne
helyük, nemhogy ökológiai gazdálkodásban.

mattan, Budapest.
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(2015) Az ízeltlábú kártevők ellen alkalmazott zoocid hatóanyagok akut toxicitása. bioKontroll 6 (2),
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Nagyon keveset tudunk a gombaölő szerek
talajban élő, a szervesanyag-lebontásában és
humuszképzésben jeleskedő gombákra kifejHusak V (2015) Copper and copper-containing pestitett aktivitásáról [Tóth és Kukolya 2012; Sebők
cides: metabolism, toxicity and oxidative stress.
2013], ami az engedélyezés súlyos hiányossáJPNU 2 (1), 38-50.
ga. A célt tévesztő, gombaölő hatóanyagokat Ma Wei-chun (1984) Sublethal toxic effects of copper on
tartalmazó permetlémennyiség – ez még szakgrowth, reproduction and litter breakdown activity
in the earthworm Lumbricus rubellus, with observaszerű permetezés esetén is igen magas arány
tions on the influence of temperature and soil pH.
– a talajbeli lebontó gombákra is minden bi-
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Szakcikk
A DDT rovarirtószer-hatóanyag és bomlástermékeinek kimutatása a
Budapesti Vegyiművek (BVM) környékéről származó talaj-, fakéreg- és
földigiliszta-mintából
Oláh Marianna, Mörtl Mária, Székács András és Darvas Béla
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Agrár-Környezettudományi Kutatóintézet, Budapest

Vizsgálataink folyamán talajmintákat (8 minta), felszínivízmintákat (2 minta), fakéreg- és nádmintákat
(8 minta), valamint földigiliszta-mintát (1 minta) vettünk a volt Budapesti Vegyiművek (BVM) környékéről, amelyekből ~DDT-szintet határoztuk meg. A DDT jogszabályban megengedett szennyezettségi határértéke talajban 0,1 mg/kg. A talajminták esetében 1 mintában rendkívül magas értéket (közel 1,5
mg/kg), öt mintában pedig magas koncentrációt (0,110-0,484 mg/kg) határoztunk meg. A fakéreg-, nád
- és a földigilisztaminták esetében két mintában találtunk magas DDT-koncentrációt (0,184-0,190 mg/
kg), a földigiliszta testhomoneizátuma és a fekete nyár kéregmintája esetében.
Kulcsszavak: DDT, Budapesti Vegyiművek, BVM, fakéreg, földigiliszta

Determination of the insecticide active ingredient DDT and its metabolites in soil,
tree bark and earthworm samples near the premises of Budapest Chemical Works
Marianna Oláh, Mária Mörtl, András Székács & Béla Darvas
National Agricultural Research and Innovation Centre, Agro-Environmental Research Institute, Budapest

~DDT levels were determined in soil (8 samples), surface water (2 samples), tree bark and cane (8 samples), as well as in an earthworm sample near the premises of the former Budapest Chemical Works.
The legally set maximal contamination level of DDT in soil is 0.1 mg/kg. Exceedingly high ~DDT level in
soil (near 1.5 mg/kg) was measured in 1 sample and high concentrations were determined in 5 cases
(0.110-0.484 mg/kg). For tree bark, reed and earthworm samples, high concentrations of DDT were
detected in 2 samples (0.184-0,190 mg/kg), an earthworm and a black poplar tree bark sample.
Keywords: DDT, Budapest Chemical Works, tree bark, earthworm

Budapest külterületén létesült vegyiüzemek
története meglehetősen kalandos. A XIX. században épültek nagy számban vegyipari üzemek, amelyek akkoriban a Soroksári út környékén is megjelentek. 1876-ban a mai Kén
utca és Gubacsi út sarkán Petroleum Raffinerie üzem kezdett működni egy vegyi üzem, a
későbbi Budapesti Vegyiművek (BVM) őse. A
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank kezdeményezésére hozták létre hazánk első nehézvegyipari vállalatát 1890-ben, melynek akkori
neve Magyar Általános Kénsav és Műtrágya és
Vegyipar Rt. volt. Alig két évvel később névváltoztatáson esett át, és Hungária Műtrágya-,
Kénsav-, és Vegyipar Rt. néven működött tovább. 1928-re magába olvasztotta a Pesti Első

Enyv- és Csontliszt Rt.-t is, s mivel a termelés
kiterjesztése mind több helyet igényelt, egy új
telep építésének a tervét valósították meg
1936-ban az Illatos úton. 1942-ben újból névváltozásra került sor, és a telep a Hungária
Vegyi és Kohóművek Rt. nevet kapta. A II. világháború idején a Kén utcai telep nagy része
elpusztult, de 1948-ra az újjáépítését követően ott indult meg a DDT és HCH üzemszerű
gyártása és formázása [Darvas 2000]. 1949ben, az államosítást követően a Kén utcai
(Budapesti Kénsavgyár) és az Illatos úti
(Hungária Vegyiművek) telepek kettéváltak, és
két évtizeden át külön működtek tovább, de
1962-től a mára ismert Budapesti Vegyiművek
(BVM) néven újra egyesültek [Ferencváros
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Önkormányzata 2009].

A Budapesti Vegyiművek területén elvégzett
Az 1940-es évek végétől a vegyipar sorra állí- eddigi felmérések, vizsgálatok
totta elő a különféle klórozott szénhidrogéne- 2003. októberében készült egy átfogó felméket tartalmazó növényvédő szereket, és ezen rés a BVM Illatos úti telepének vegyi szennyebelül legnagyobb mennyiségben a DDT-t és a zettségéből eredő környezeti- és egészségkochexaklór-ciklohexánt (később annak csak g- kázatról. A Közép-Duna-völgyi Környezetvéizomerjét, a lindane-t). Az 1950 és 2000 között delmi Felügyelőség határozatában előírt részgyártott és értékesített POP-vegyületekről leges környezetvédelmi felülvizsgálatot hatáátfogó tanulmányt Pethő Ágnes és Ocskó Zol- rozott meg. Ez a munka elsősorban a szennyetán [2003] tett közzé, melyben kiemelik, hogy zettségi határérték megállapítására irányult,
mely vegyületeket mely cégek gyártották az illetve a telep talajvizében és rétegvizében
ország területén. Az ebben felsorolt vegyüle- BTEX, klórbenzol, fenolok, PAH-vegyületek,
tek körülbelül 80%-át a BVM gyártotta és for- halogénezett alifás szénhidrogének és fegalmazta, köztük a DDT-tartalmú készítmé- noxikarbonsav, növényvédő szerek és egyéb
nyeket Hungária Matador, Nikerol, Permit, vegyi anyagok szennyezettségi szintjeiből ereHolló néven [Darvas, 2000]. A DDT gyártása dő egészségügyi kockázatok feltárása. A kvanegészen a hatóanyag betiltásáig megőrizte titatív kockázatfelmérés eredményeként megvezető pozícióját, amelynek hazai tényei máig állapították, hogy a kritikus expozíciós utat a
nem váltak ismertté. Az akkori toxikológiai szennyezett talajvíz jelenti. Az egészségkároismeretek alapján nem ismerték fel a meleg- sodás kockázatának lehetősége 200 méteres
vérű szervezetekre gyakorolt káros hatásait, távolságban (telep közelében dolgozók) maezért veszélyt nem jelentő anyagnak volt el- gas, de még 400 méteres távolságban
könyvelve. Az 1960-as évek elején azonban (lakosság) is az elfogadható szint felett van
nem csak perzisztens jellege, hanem a zsírszö- [Dura 2003].
vetben való felhalmozódására is fény derült. A BVM telephelyén 2011-ben az ElgoscarEnnek tudatában 1966 őszén a fogyasztók 2000 Kft. végzett kármentesítést, amelynek
védelmének érdekében megindították a Me- során a talajvizet tisztították meg, de a talajzőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium szennyezést kiváltó szétrepedt hordókban
(MÉM)
klórozottszénhidrogén-mentesítési tárolt veszélyes anyagokat nem szállították el.
programját, melynek eredményeként 1968. A kármentesítés nagymértékben csökkentette
január 1-től a világon elsőként Magyarorszá- a talajvízben feldúsult szennyezők szintjét, de
gon tiltották be az aldrin-, dieldrin-, valamint a az újraszennyeződés 2-3 éven belül a kiinduláHCH- (kivéve lindane) és DDT-hatóanyagú ké- si szintre emelkedett. A 2011-es mérések
szítmények felhasználását, gyártását és beho- alapján a benzol és a klórbenzol koncentrációzatalát. A meglévő készletek felhasználását ja a talajvízben egyes pontokon a 100 mg/l
1970-ig engedélyezték. A POP vegyületek értéket is meghaladta. A szennyezés fő forrágyártására a készítmények értékesítési perió- sa az 1960-as évek végén kezdődött Buvinol
dusai alapján is lehet következtetni. Magyar- gyártásával függhet össze. A benzol esetében
országon a DDT-értékesítése 1950-1960-ig a mért érték 100 mg/l volt, ami 100.000folyamatos növekedést mutatott, tíz év alatt szerese a megengedett határértéknek. Más
összesen tízezer tonnát értékesítettek a ható- klórozott aromás és halogénezett alifás szénanyagból. 1961-1970-ig élte a DDT virágkorát, hidrogént is jelentős mennyiségben mutattak
hiszen ebben az évtizedben Magyarországon a ki a vizsgálat során [Magyar és Illés-Sándor
legnagyobb mennyiségben ezt a hatóanyagot 2010; Elgoscar 2011; Simon 2015].
értékesítették (közel 30 ezer tonnát).
2015 nyarán a Wessling Hungary laboratóriu-
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ma méréseket végzett Ferencváros területén
a BVM Illatos úti telepének vonzáskörzetében,
és kimutatta, hogy a talajvíz szennyezése már
kijutott a telep területéről [Wessling Hungary
Kft. 2015]. Vizsgálataikban három fúrást végeztek, amelynek során talajmintát és talajvízmintát is vettek, valamint az Illatos úti kutyatelepen már meglévő kútból vettek talajvízmintát, és annak a környezetéből talajmintát.
A felszín alatti vízminták és a talajminták esetében a 6/2009 (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM
együttes rendeletében meghatározott „B”
szennyezettségi határértéket vették figyelembe, és a mért eredményeiket minden esetben
ezzel hasonlították össze [KvVM-EÜM-FVM,
2009]. A ~DDT határérték feletti mennyiségben volt jelen 2 talajmintában (0,16 mg/kg,
0,22 mg/kg). Az Illatos úti Kutyatelep fúrt kút-

jából vett talajvízmintában a határérték felett
mutattak ki BTEX-et (benzol, toluol, etilbenzol,
xilol) (a határérték kb. 500-szorosát állapították meg), klórbenzolokat (11.000-szeresét
mutatták ki a határértéknek), klórfenolokat
(42-szeresét mutatták ki a határértéknek),
valamint aminobenzotrifluoridot (212.000szeresét mutatták ki a határértéknek) és 2,4-D
-t (22.000-szeresét mutatták ki a határértéknek). Ezen eredmények tudatában a Wessling
a Kutyatelepről származó vízzel való érintkezés és felhasználás kerülését javasolta. Az Illatos-árokból vett felszínivízminták szennyezettsége a 10/2010 (VIII.18.) VM rendeletben
meghatározott határértékek alatt volt
[Vidékfejlesztési Minisztérium 2010], azonban
olyan szennyezők is jelen voltak, amelyekre a
rendelet nem tartalmaz határértéket.

1. táblázat Mintavételi pontok a BVM közelében (2015. december 3.)
Minta
kódja

GPS koordináták (szélességi,
hosszúsági)

Minta típus

BVM 1

47.45322

19.10800

BVM 2

47.45321

19.10760

BVM 3

47.45311

19.10727

BVM 4

47.45320

19.10667

BVM 5

47.45323

19.10732

földigiliszta (Lumbricus terrestris)

BVM 6

47.45455

19.11147

fakéreg (Robinia pseudoacacia)

BVM 7

47.45474

19.11167

fakéreg (Populus nigra)

BVM 8

47.45469

19.11137

talaj (10 cm mélység)

BVM 9

47.45469

19.11137

talaj (60 cm mélység)

BVM10

47.45469

19.11137

talaj (30-40 cm mélység)

BVM11

47.45451

19.11059

fakéreg (Sambucus nigra)

BVM12

47.45365

19.11129

fakéreg (Populus nigra)

BVM13

47.45365

19.11129

faforgács (Populus nigra)

BVM14

47.45560

19.10558

felszíni víz (Illatos árok)

BVM15

47.45560

19.10558

felszíni víz (Illatos árok.)

BVM16

47.45560

19.10558

nád (Illatos árok)

BVM17

47.44576

19.12961

talaj (10 cm mélység)

BVM18

47.44571

19.12961

fakéreg (Salix sp.)

BVM19

47.44571

19.12955

fakéreg (Tilia sp.)

Mintavétel
helye

talaj (10 cm mélység)

BVM

Kisfaludy u.
164.
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DDT-szint meghatározása talajból, fakéreg- érték a DDT-re 0,1 mg/kg [KvVM-EÜM-FVM
ből és földigilisztamintákból
2009]. Nyolc talajmintából hat esetben a haA NAIK Agrár-Környezettudományi Kutatóin- tárérték felett volt a DDT-tartalom (1. ábra). A
tézet nyolc talajmintát, két felszínivízmintát, BVM8 (10 cm), BVM9 (60 cm) és a BVM10 (30
hat fakéreg-és nádmintát, valamint és egy 15 -40 cm) esetében egy helyről vettük a talajegyedből álló földigilisztamintát vett a BVM mintákat, de három különböző mélységből.
közvetlen közeléből. A mintavétel során toEredményeinkből kiderült, hogy a 60 cm mélyvábbi, a BVM-től 2 km-re lévő családi ház
(Kisfaludy utca 164.) kertjéből származó talaj- ről vett talajminta esetében volt a legmagamintát, illetve a kertből és az utcafrontról sabb a DDT tartalom (0,11 mg/kg). A DDT a
származó 1-1 fakéregmintát gyűjtöttünk be (1. mélyebb talajrétegekben nem dúsul fel, tehát
táblázat).
itt valószínűleg bolygatott talajból vettük a
Vizsgálataink célja az volt, hogy a mintákból mintát. A talajminták közül a legmagasabb
meghatározzuk a DDT-szerű vegyületek (DDT, DDT-tartalom (1,43 mg/kg) a BVM1-es jelzésű
DDE, DDD) mennyiségét GC-ECD módszerrel. talajban volt, amely közvetlenül a gyár melA szilárd minták előkészítése oldószeres ext- letti ipari vágányok közeléből származott. A
rakcióval [Sporring et al. 2005], míg a felszíni- BVM17-es mintát a BVM-től 2 km-re vettük
vízminták esetében szilárd fázisú extrakcióval egy családi ház kertjéből, itt is határérték fetörtént [Maloschik et al. 2007]. Vizsgálataink- lett volt a DDT-tartalom (0,144 mg/kg).
ban a talajminták esetében a hatósági határ-

1. ábra A BVM környékén vett talajminták ~DDT-tartalma,a talajok esetében a hatósági határérték 0,1 mg/kg, melyet a piros vonal jelöl
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Az Illatos árokból vett felszínivízminták esetében nem tudtunk DDT -t kimutatni, de 2003ban már betiltott metolachlor-t igen. Ez a mérsékelten vízoldható gyomirtószer-hatóanyag
meglepően gyakran előfordul a felszíni vizekben [Lin et al. 1999]. A Nébih 2015 júniusában
vett vízmintákat az Illatos úti árokból. Akkor
0,76±0,13 µg/l volt a metolachlor-tartalom
[Nébih 2015], míg fél évvel később ez az érték
a BVM14-es mintánál 0,75 µg/l, a BVM15-ös
mintánál 1,28 µg/l volt, amely azonban a decemberi időszakban egyáltalán nem jellemző. A
biológiai (földigiliszta, fakéreg és nád) mintákra meghatározott koncentrációkat közös diag-

ramon (2. ábra) ábrázoltuk. Ezekre nincs hatályos rendelet a DDT-határértéket illetően. A
legmagasabb szermaradékértéket a földigiliszták esetében kaptuk, amelyek béltraktusában
és a szöveteikben is képes felhalmozódni a
DDT hatóanyagot (BVM5). A földigilisztaminta esetében egy helyi populációban érvényes átlag DDT-szennyezettséget kaptunk
eredményül. A BVM12-es és a BVM13-as minta ugyanabból a fából származott, a BVM12 a
fa kérgét, míg a BVM13 a faforgácsot jelöli. A
DDT a fának csak a külső felszínén, a fakéregben tudott felhalmozódni, a fakéreg mélyebb
rétegeiben nem.

2. ábra A BVM környékén vett földigiliszta, fakéreg, nád minták DDT-tartalma
Jelenlegi és jövőbeni kilátások
A területen több vizsgálat is bebizonyította,
hogy a DDT még mindig aktuális problémát
jelent a Budapesti Vegyiművek környékén. A
szennyezések a telephelytől még több száz
méterre is detektálhatók. 2016. januárjában
befejeződött a veszélyes anyagokat tartalmazó hordók elszállítása, majd 2016. őszén megindult a terület rendbetétele. Ez a folyamat
közel 1-1,5 évig fog tartani. A bontások során
megtisztítják a területen lévő vegyipari berendezéseket, majd ezeket elszállítják a területről, és ártalmatlanítják azokat.
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Rövid közlemény
Környezetanalitikai vizsgálatok a Budapesti Vegyi Művek Illatos úti
telephelyének környékén
Simon Gergely
Greenpeace Kelet- és Közép-Európa, Budapest

Hazánk első nehézvegyipari vállalatát a Budapesti Vegyiművek (BVM) elődjét 1890-ben
hozták létre. A Kén utca mellett 1936-ban
kezdték meg az Illatos úti telep építését. A
BVM számtalan vegyipari alapanyagot és növényvédő szert, többek Matador néven DDT
tartalmú készítményt is gyártott. 2008-tól a
BVM befejezte a tevékenységét, és az Illatos
úti telephelyen ezután a Finomvegyszer Kft.
mint bérlő folytatott vegyipari tevékenységet.
A környezetvédelmi felügyelőség eközben
elmarasztalta a BVM-et a veszélyes hulladékok szabálytalan tárolása miatt. 2010-2011-re
a területen jelentős mennyiségű, 2000-3000
tonnányi szabálytalanul tárolt vegyi anyag
maradt hordókban (1. kép). Ezek 2015-re igen
rossz állapotba kerültek, jelentős részük kiszakadt, korrodálódott, és a szennyezők kijutottak a környezetbe. 2015-ben a társadalmi

és média nyomás hatására végül elszállították
a területről a veszélyes hulladékot. 2016 év
elejére nem maradt hordó a telepen, ám a
terület szennyezettsége továbbra is megmaradt.
A korábbi termelés következményeként jelentős talajvíz- és talajszennyezés van a területen, gyakorlatilag már az ötvenes évek óta.
Főleg szerves (benzol) és halogénezett szerves
(klórbenzol, diklórbenzol, DDT) anyagok, anilin származékok, toxikus fémek találhatóak
nagyon magas, a határértéket akár öt nagyságrenddel meghaladó koncentrációban, a
talajban és a talajvízben. A vizsgálatok szerint
a szennyezettség akár 50-60 méter mélyre is
lejuthatott a talajvízben. A telephelyen tárolt
hordókból is kijutottak a növényvédő szerek
és köztitermékek, valamint más vegyületek
előállításához használt vegyi anyagok.

1.kép Budapesti Vegyiművek udvara 2015-ben (forrás)
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A BVM Illatos úti telephelyén kármentesítést
végző Elgoscar-2000 Kft. a 2011-es vizsgálatai
[Elgoscar 2011] során magas benzol, klórbenzol koncentrációkat detektál a BVM Illatos úti
telephelyének talajvízfigyelő kútjaiban. A teljes BTEX koncentráció több esetben is 100
mg/L felett mérték, a benzol maximálisan 215
mg/L volt, ami a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüMFVM együttes rendeletben megadott felszín
alatti vízre megadott B szennyezettségi határértékek 215 ezerszerese. A klórbenzol koncentrációját rendre 50 mg/L felett mérték,
több kútban ezt az értéket jelentősebben meg
is haladta. Más halogénezett alifás és aromás
komponens is jelentős mennyiségben voltak
mérhetőek, kloroform például 11,3 mg/, diklór-metán 28 mg/L-es koncentrációban volt
jelen. Emellett az anilin származékok is gyakran igen magas koncentrációban voltak kimutathatóak, a legmagasabb érték az összes anilin származék esetén 99,2 mg/L volt.
A hatóság mérések is hasonlóan magas értékeket mutatattak: benzolból maximálisan 273
mg/L-t, míg klórbenzolból maximálisan 374
mg/L-t mutatott ki a 2011-ben a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség megbízásából készült vizsgálat.
2006 és 2010 között 1,4 milliárd forintot már
elköltöttek a talajvíz tisztítására, ám a helyszínen kármentesítést és méréseket végző cég

szerint a szennyezők koncentrációja a tisztítást követően újra megemelkedett, sőt átjutottak a vízzáró rétegen is. Ráadásul miközben
tisztították a talajvizet közben a területen, a
felszínen 2-3 ezer tonnányi veszélyes hulladék
volt lyukas, szivárgó hordókban szabálytalanul
gyakran a puszta földön tárolva (2. kép). A
kármentesítést végző cég szerint a benzol és a
klórbenzol koncentrációja a talaj- és a rétegvízben mára ismét akár a B határérték
100.000-szeresét is elérheti [Magyar és IllésSándor 2010].
2015-ben miután a sajtóban nagy nyilvánosságot kapott az Illatos út ügye, a Ferencvárosi
Önkormányzata is méréseket végeztetett a
Wessling Hungary laboratóriumával. Az amino
-benzotrifluoridnál nagyon jelentős határérték
-túllépést regisztráltak, de jelen volt a 2,4-D és
az MCPA, valamint triazinok is, főleg a létesítmény területén lévő Illatos úti ebtelep alatti
talajvízben. A telephely mellett Illatos árokban
a klór-benzol, a triklór-fenol és a DDT/DDE/
DDD a B határértéket kis mértékben, míg 3(trifluorometil)-benzamin három nagyságrenddel haladta meg. A DDT/DDE/DDD több,
a József Attila lakótelepen vett talajvíz mintában egy nagyságrenddel haladta meg a B határértéket, az épületek közelében lévő talajban egy pontban volt a határérték duplája.

2.kép Budapesti Vegyiművek udvara 2015-ben (forrás)
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Budapest Főváros Kormányhivatala 2015-ben
szintén kimért határértékek felett oldószereket, valamint DDT-t a talajvízben. A mért maximális érték p,p’ DDT 1,2 μg/L, m,p-xilol esetén 14,1 mg/L, klórbenzol esetén 43,2 mg/L
volt. Egy helyi politikus Baranyi Krisztina a Bálint Analitika Kft. független laboratóriumában
megmérette a talaj és a talajvíz benzol, klórbenzol, AOX, DDT tartalmát. Benzol esetén 54
mg/L-t talált, klórbenzol esetén 48,5 mg/L-t. A
BVM területén a talajban kimutatott DDT a
hatályos földtani közeg határérték 520szorosa volt, meghaladta az 50 mg/kg-ot.
A Kormányhivatal által közzétett mérésekből
egyértelmű volt, hogy az egykori Budapesti
Vegyiművek területén és környékén jelentősen szennyezett a talaj és a talajvíz. A Ferencvárosi Önkormányzat méréseiből pedig látszott, hogy a BVM-ből származó szennyezés
olykor jelentős a telephely környékén is, például az Illatos árokban és a környék talajvizében. Arról azonban, hogy lakott területre is
kijuthatott-e a szennyezés, a hatóságok hónapok óta nem tudott információt szolgáltatni. A
Greenpeace által több pontban kimért DDT és
bomlástermékei származhattak a volt BVM
telephelyéről, hiszen ott vizsgálatok kimutatták, hogy ez az anyagcsoport a határértéket
több nagyságrendben meghaladó mértékben
van jelen a talajban.
A környezetvédelmi hatóság nem tudott egyértelmű választ adni arra, hogy a BVM Illatos
úti telephelyének talajában lévő jelentős vegyi
szennyezettség kijutott-e a területről és érintheti a lakosságot. 2003-ban ugyan Dura Gyula
készített egy hatásvizsgálatot. Eszerint a talajvíz-szennyezettség helyben különösen magas
egészségügyi kockázatot jelent, 200 méter
távolságban pedig még mindig növeli a daganatos megbetegedések és más egészségkárosodások kockázatát. A talaj DDT/DDD/DDEszennyezettségének, valamint az akkor még a
területeken lévő hordók kockázatait azonban
nem részletezi az elemzés.

képes vegyületek, amelyek lipidgazdagszövetekben halmozódnak fel, továbbá tejjel
és tojással is ürülnek, ezért a környéken a
szennyezett területtől ~600 méterre élő lakostól kértünk tyúktojás-mintákat. Mindkét tyúkot tartó lakos a saját fogyasztásra tart baromfit a kertjében. A tojás zsíros közeg – az
átlagos zsírtartalma 10% –, így a DDT és hozzá
hasonló klórozott szerves növényvédő szerek
jobban felhalmozódnak benne a környezethez
képest. Emellett a baromfik egész nap érintkeznek a talajjal; táplálékuk részei a talajlakó
giliszták is (lásd ebben a folyóirat számban
Ottucsák és munkatársainak cikkét), melyekben eleve felhalmozódhat a most vizsgált
szennyező anyag. Így tojásaik vizsgálata segíthet felmérni, hogy a BVM talajába került
szennyezés kijutott-e a területről és érinti-e a
környezetet. Az Wessling Hungary Kft. akkreditált laboratóriumban végeztettük a vizsgálatokat [Wessling 2015] klórozott szerves növényvédő szerekre. A mintákban csak DDT és
származékai voltak kimutathatók értékelhető
mennyiségben. HCH vegyületek szennyezésétől is tartottunk, ám ezen anyagok jelenlétét a
nem reprezentatív vizsgálatunk nem igazolta.
A vizsgálatok szerint az összes DDT koncentrációja (azaz a DDT és bomlástermékei együttesen, lásd 369/2005/EK) mindkét tojásmintában meghaladta a vonatkozó határértékeket
(0,05 mg/kg). Az egyik tojásmintában
(zsírtartalom 9,03 %) a DDT/DDE/DDD menynyisége 1,689 mg/kg volt (pp’ DDE 1,139 mg/
kg, pp’ DDT 0,419 mg/kg): ez a 0,05 mg/kg-os
határérték több mint harmincszorosa. A másik
mintában (zsírtartalom 8,51%) 0,059 mg/kgnyi (pp’ DDE 0,028 mg/kg, pp’ DDT 0,028 m/
kg) mennyiség volt mérhető, ami csekély határérték-túllépést jelent.

Fontos megjegyezni, hogy mintavételünk nem
reprezentatív, így az eredmények nem adnak
teljes képet a terület szennyezettségéről. A
mérések célja pusztán annak vizsgálata volt,
hogy egyáltalán kikerülhetett-e a BVM terüleA DDT és bomlástermékei bioakkumulációra téről a szennyezés, és elérhette-e a lakott területeket. A tojásokban talált DDT-szennyezés
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Megnevezés

zsírtartalom

pp’ DDE

pp’ DDT

összes DDT

(m/m%)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

369/2005/EK határérték DDT-ben kifejezve (mg/kg)

Tojás 1

9,03%

1,139

0,419

1,689

0,05

Tojás 2

8,51%

0,028

0,028

0,059

0,05

1.táblázat Tojás vizsgálati eredmények
alapján elképzelhető, hogy annak forrása a
BVM telephelye, ám a DDT-t még az 1968-as
betiltása után is használták a lakosok
(felhalmozódott készletek), ezért kiskerti használata is előfordulhatott. További vizsgálatok
szükségesek a tojások szennyezettsége okának, és a BVM által okozott szennyezés kiterjedésének megállapítására.

környékén – magánlakásokban és egy cég telephelyén –, hogy feltérképezzük, kijutottak-e
az ott szabálytalanul tárolt vegyi anyagok, illetve a terület szennyezett talajában lévő vegyületek az üzem környezetébe. Bár a BVM
területén található több ezer tonnányi veszélyes hulladékot 2015. június elején elkezdték
elszállítani, a hordók egy része a vizsgálat ideKül- és beltéri pormintákat vizsgáltunk a Bu- jén, 2015. szeptemberében még a helyszínen
dapesti Vegyiművek volt Illatos úti telepének volt (3. kép).

3.kép A Greenpeace 2015-ös akciója a BVM telephelyének kármentesítésére
A mintákat az Illatos úti telep által érintett
három kerületben gyűjtöttük (1. ábra), összesen 11 helyszínről. Ezek közül hat mintát a IX.
kerületben; két mintát a XIX. kerületi Wekerle
-telepen; három mintát pedig a XX. kerület
telephelyhez közeli pontjain vettünk. A por
mintákat emeleti erkélyekről, sufnikból, padlásterekből, ezeken belül légkondicionálók és
bútorok tetejéről, illetve bútorok alól, ablakpárkányokról, ablakközökből, kerítések és tá-

rolók tetejéről származtak. A mintavétel során
üveggyapottal töröltük le a poros felülteket,
és ez került vizsgálatra. Öt mintát beltérből,
illetve másik öt mintát kültérből, egy mintát
pedig vegyesen (ablak külső és belső része)
vettünk. A minták zöme frissebb por volt, míg
néhány esetben több év alatt összegyűlt porból vettünk mintát. Egy-egy minta körülbelül
0,5-2 grammnyi volt. A mintákat a Bálint Analitika akkreditált laboratórium vizsgálta be.
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Azt kerestük, mennyire jelennek meg az egykori BVM területén tárolt anyagok, illetve a
terület szennyezett talajában lévő vegyületek
az üzem környékén lévő lakott területeken, és
mennyire kerülhettek kapcsolatba azokkal az
ott lakó és dolgozó emberek. A mintákban a
GC/MS technika mellett mennyiségi vizsgálatot végeztünk összes DDT-re valamint a területre jellemző DNBS-re (4-klór-3,5-dinitrobenzoesav), melyek eredmény mg/minta-ban
lett megadva.
A 11 mintából 10 esetben kimutatható volt
(különböző mennyiségekben) a DDT vagy
bomlástermékei. A DDT és bomlástermékei
származhattak a volt BVM telephelyéről, hiszen ott korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy
ez az anyagcsoport a határérték több mint
500-szorosában van jelen a talajban. Ezen
anyag esetén kiskerti használata is előfordulhatott, azonban a lakótelepeken erre kicsi az
esély. A Levegő Munkacsoport képviseletében
2012-es vizsgálatomban vizsgáltam már
pormintákat. Akkor kilenc mintából kettőben
találtunk DDT-t vagy bomlástermékeit.

µg/minta). Három mintában szignifikáns
mennyiségben (0,145 µg/minta – IX. kerület,
0,042 µg/minta – József Attila lakótelep és
0,033 µg/minta – Gubacsi út), öt mintában
pedig csekély mennyiségben voltak jelen (0,01
µg/minta alatt).
A vizsgálat kimutatott két irritáló, lenyelve
mérgező szennyező, amelyeket ugyan kis
mennyiségben találtunk, de nagy eséllyel, a
BVM területéről jutottak ki. Ezen anyagok a
BVM által előállított trifluralin (Olitref) gyártásra jellemző közti- és melléktermék. Ezeknek ugyanis nincs hétköznapi használatuk, a
BVM területén azonban nagy mennyiségben
tárolták őket – ahogy ez az idén áprilisi bejáráson a hordókban is látható volt –, a környéken
más felhasználása azonban nem ismert.

DNBS-t (4-klór-3,5-dinitro-benzoesav), három
pormintában mutattunk ki az Illatos úton, a
XX. kerületi Nádor utca padlásterében, és a IX.
kerületi Napfény utca egy erkélyén. DNBS-ből
2010-ben a Környezetvédelmi Felügyelőség
382 tonnát talált az Illatos úti helyszínen. A
DNBS pora és gőze veszélyt jelent a levegőre
A mostani pormintákban két mintában kiugró és az emberi egészségre. Robbanásveszélyes,
mennyiségben (a XIX. és a XX. kerület BVM irritatív, szembe kerülve súlyos károsodást
felé eső részén összes DDT 0,416 illetve 0,266 okoz, belélegezve káros.

1.ábra Greenpeace porvizsgálat az Illatos út környékén

-21-

bioKontroll, 7. évfolyam, 1. szám
Ugyancsak három mintában voltak kimutathatóak trifluorometil-benzaminok (más néven
amino-benzotrifluoridok): 3A-BTF és a 4A-BTF
[más néven 3-amino-benzotrifluorid és 4amino-benzotrifluorid, avagy 3-(trifluorometil)
-benzamin és 4-(trifluorometil)-benzamin].
Ezen anyagokat a 3A-BTF és a 4A-BTF címkével jelölve tárolták a BVM volt Illatos úti telephelyén. Mindkét vegyület bőrön át és lenyelve
is mérgező, irritálja a szemet, károsítja a légzőszerveket és a bőrt. A három minta közül
kettőt a BVM egykori területéről vettünk –
olyan cégek épületének párkányán kiülepedett porból, amelyek ma is ott működnek. A
harmadik minta egy sok éve porosodó padlástérből származott, a XX. kerület BVM felé eső
részén.

Fontos ismételten megjegyezni, hogy mintavételeink nem reprezentatívak. A mérések
célja pusztán annak vizsgálata volt, hogy egyáltalán kikerülhetett-e a Budapesti Vegyiművek területéről a szennyezés, és elérhette-e a
lakott területeket. A méréseink eredménye
ezt valószínűsíti.
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Porgyűjtés a BVM körüli házak padlásán (forrás)
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Rövid közlemény
Nanoanyagok az élelmiszeriparban
Farkas Milán
SzIE MKK, Környezetbiztonsági és Környezettoxikológiai Tanszék, Gödöllő

A nanoipar az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat az emberiség történelmében. Az
első nanotechnológiai programot 2000-ben
indították az Egyesült Államokban, azóta több
mint 60 nemzet követte e példát. 2010-ben a
nanotechnológiában történt állami és magánbefektetések összege csaknem elérte a 18
billió dollárt [Sargent 2012]. A Woodrow Wilson adatbázis szerint 2013-ban több mint
1600 nanovegyületet tartalmazó termék volt
jelen piacon. Az Európai Bizottság a
1169/2011/EU rendelete alapján „…a mesterséges nanoanyag: olyan mesterségesen előállított anyag, amelynek egy vagy több dimenziója 100 nm vagy annál kisebb méretű…”. Az
élelmiszeripari szektorban a nanoanyagok
felhasználása terén gyors növekedés várható.
Már napjainkban is számos országban használják őket élelmiszerek adalékaként, speciális
csomagoláshoz, antimikrobiális hatás eléréséhez, a termékminőség és -biztonság fokozására [Sanguansri és Augustin 2006; Chaudhry et
al 2008].
Nanotechnológia az élelmiszeriparban
A nanostrukturalizált adalékok és a táplálék
kiegészítőket szállító rendszerek alkalmazása
elsősorban a funkcionális élelmiszerek területén jellemző. A nanostukturalizált adalékok
legfőbb célja, hogy az adott élelmiszer ízét,
konzisztenciáját és textúráját javítsák. Más
esetekben az adalékokat, hatóanyagokat nanokapszulák segítségével juttatják az élelmiszerbe. Az ilyen hordozók anyagának és méretének megfelelő megválasztásával a hatóanyagok, például vitaminok, enzimek ellenállóvá tehetők a hőhatásokkal szembe, továbbá
a kívánt helyen és időben szabadulhatnak fel a
kapszulából, így programozva a kívánt adago-

lást. A nanoméretű hordozók esetében alkalmazhatnak többek között micellákat, liposzómákat, nanoemulziókat és bipolimereket
[Sozer és Kokini 2009].
Az élelmiszer csomagolás nanotechnológiai
fejlesztésében alapvetően a három fő irány
különböztethetünk meg [Silvestre et al. 2011;
Duncan et al. 2011]:
- Továbbfejlesztett csomagolóanyagok, az ún.
biokompozitok előállítása során a nanorészecskéket,
leggyakrabban
alumíniumszilikátokat, polimer mátrixhoz keverik, hogy
növeljék a csomagolás záró képességét, ellenállóságát a hővel és a párával és egyéb fizikai,
kémiai behatásokkal szemben. A biokompozitok csomagolóként való alkalmazása nemcsak
az élelmiszer védelmét szolgálják, hanem
egyes esetekben könnyebb biodegradálhatóságuk és tömegük révén csökkentik a keletkezett hulladék mennyiségét. Komplex tulajdonságaik révén tartósabbak, mint a jelenleg piacon lévő biológiailag könnyen lebomló csomagolóanyagok.
- Az aktív csomagolóanyagok direkt kölcsönhatásban vannak az élelmiszerrel és annak
környezetével, ezáltal nagyobb védelmet biztosítva a terméknek. A legelterjedtebb az
ezüst, cink-oxid és a titán-dioxid nanorészecskék alkalmazása, ezen alkotóelemek antimikrobiális hatásuk révén gátolják a patogén mikroszervezetek elszaporodását. Más esetekben
a nanorészecskék, például vas-oxid, a csomagban található oxigén mennyiségét hivatottak
csökkenteni, így lassítva a negatív aerob folyamatok beindulását.
- Az intelligens csomagolóanyagok segítségével lehetővé válik az olyan élelmiszer felületén
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végbemenő biokémiai és mikrobiológia folyamatok detektálása, mint a patogén mikroszervezetek és specifikus gázok megjelenése. A
leggyakrabban magas stabilitással és érzékenységgel rendelkező fém-oxid nanorészecskék alkalmaznak ezen a területen. Az oxigénszint detektálását például kolorimetriás reakció révén titánium- és ón-dioxiddal teszik lehetővé. Több kutatócsoport által is létrehozott elektromos nyelv sorba rendezett nanoszenzorokból épül fel, melyek patogén mikroorganizmusok által kibocsájtott gázok megjelenésére színelváltozással, fluoreszkálással
reagálnak. Néhány csomagolást pedig a hamisítványok kiszűrését és a nyomon követést
teszi lehetővé [Sozer és Kokini 2009; Aaron et
al. 2008].
Nanoanyagok viselkedése az emberi szervezetben
A kiindulási nyersanyaghoz képest a nanoanyagok speciális fizikai-kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek, úgymint megváltozott oldhatóság, optikai tulajdonságok, nagyobb stabilitás a vízi környezetben, kisebb méret, megnövekedett felület és ezáltal megemelkedett
reakciókészség [Dékány 2005; Nel et al. 2006].
Ezek az újszerű tulajdonságok miatt emelkedik
rohamosan a felhasználásuk a különböző ipari
ágazatokban. Ugyanezen az ipar számára kívánatos tulajdonságok miatt nehéz megítélni a
nanoanyagok környezetre és az emberi szervezetre gyakorolt hatását [Chan 2006; Dusinska et al. 2011]. A legtöbb toxikológiai vizsgálat
az inhalációs expozíciók okozta kockázatok
megismerésére irányult, azonban nagyon keveset tudunk ezen anyagok emésztőrendszerbeli viselkedéséről. Az egészséges emésztőrendszer falát nyálkahártya borítja, mely átengedi a szervezet számára szükséges tápanyagokat, de megvédi azt a nagyobb hasznosíthatatlan vagy ismeretlen anyagoktól, baktériumoktól. A nanorészecskék átlépését a nyálkahártyán, majd a bélfalon számos fiziko-kémiai
paraméter befolyásolja, mint például: zéta
potenciál, méret, egy ligandum megléte, hiánya, vagy éppen az emésztőrendszer egészsé-

gi állapota. Tovább bonyolítja a helyzetet az a
tény, hogy az egyes készítményekben a nanorészecskék mérete közel sem homogén, széles
mérettartományban mozog. Felszívódás után
a vér és a nyirokkeringésen keresztül bekerülhetnek az egyes szervekbe. Egyes nanorészecskék a méretüknél fogva képesek a sejtekbe bekerülni és ott megemelni az azt károsító
oxigéngyökök termelődését [Chaudhry et al.
2008; Zentai et al. 2014]. Chen és Mikecz
[2005] epithéliális sejteken végzett in vitro
kísérleteiben kimutatta, hogy az általuk fluoreszcensen jelölt, élelmiszerek csomagolása
során is alkalmazott szilícium-dioxid nanorészecskék képesek a sejtmagba is bekerülni. A
sejtmagban fehérje akkumuláció mellett DNS
replikációs és transzkripciós hibákat is kimutattak. A nanorészecskék által indukált szabadgyökök másrészről gyulladásos választ is
kiválthatnak a szervezetben, így lehetséges,
hogy szerepet játszhatnak Crohn-betegség és
az irritábilis bélszindróma kialakulásában.
Egyes nanoanyagok mint például a nanoezüst
erős antimikrobiális hatásukról ismertek, de
még napjainkban sem tisztázott, hogy ezen
nanorészecskék miként befolyásolhatják a
bélflóra összetételét [Chaudhry et al. 2008;
Zentai et al. 2014]. Nehéz azt is megbecsülni,
hogy az egyes nanoanyagokból mekkora
mennyiség kerülhet a szervezetünkbe. Alex
Weir és munkatársai [2012] a nano titándioxid esetében megpróbálták megválaszolni
ezt a kérdést. A kutatók elsőként megvizsgálták az élelmiszeriparban fehér színezékként
elterjedt E171-jelzésű titán-dioxid adalékot. A
színezék az élelmiszerekben mennyiségi korlátozás nélkül általánosan engedélyezett. A vizsgálatok során meglepve tapasztalták, hogy az
élelmiszer színezék közel a 36%-át 100 nm-nél
kisseb titán-dioxid részecskék alkották. Ezt
követően 89 terméket választottak ki számos
élelmiszerüzletben, ezek közül egyesek címkéjén E171 jelzéssel fel volt tüntetve a titándioxid tartalom, másokén nem, azonban az
élelmiszer vagy annak bevonata minden esetben fehér színű volt. Az eredmények alapján
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egy átlagos felnőtt titán-dioxid bevitele elér- Irodalomjegyzék
heti az 1 mg/kg értéket, amely a gyerekeknél Bondarenko O, Juganson K, Ivask A, Kasemets K, Mortimég magasabb lehet, mivel az édességek más
mer M, Kahru A. (2013) Toxicity of Ag, CuO and ZnO
nanoparticles to selected environmentally relevant
élelmiszereknél több TiO2 -ot tartalmaznak.
Jogi szabályozás
A nanoanyagok termelését, felhasználási területeit és ezek szabályozását folyamatos viták
övezik. Az Európai Unióban az 1169/2011/EU
rendelet alapján az élelmiszerekben mesterséges nanoanyag formájában jelen lévő valamennyi összetevőt egyértelműen fel kell
tüntetni az összetevők között, az adott komponenst ez esetben a nano szó követi zárójelben. A szabályt 2014. december 13-tól kötelesek az unió területén alkalmazni.
Az új élelmiszerekre és új élelmiszerösszetevőkre vonatkozó 258/97/EK rendelet
szabályozza a nanoélelmiszerek forgalomba
helyezésének szabályait. Az ilyen termékeken
piacra kerülését szigorú kockázatelemzés, biztonsági értékelés és engedélyezési eljárás előzi meg. Nanoélelmiszerek esetében az EU még
nem adott ki forgalmazási engedélyt. Azonban
az interneten könnyen megvásárolhatóak az
olyan nanorészecskéket tartalmazó termékek,
például csodaszerként forgalmazott arany és
ezüst kolloidok, melyeknek humán egészségügyi kockázata még nem tisztázott [Zentai et
al. 2014]. Ezentúl a nanoanyagokat tartalmazó csomagolására napjainkig nem született
szabályzás, annak ellenére, hogy az egyes részecskék bekerülhetnek az élelmiszerekbe,
vagy megtapadhatnak annak felületén. Az
ilyen jellegű törvény megalkotása már csak
azért is sürgető lenne, mivel a US EPA a fenti
okokra hivatkozva a közelmúltban tiltotta be a
nanoezüst részecskéket tartalmazó élelmiszertárolók forgalmazását.
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Sajtótájékoztató
A hazai géntörvény 2015-ös módosításáról (T/4818 számú
törvényjavaslat)
Darvas Béla
GMO-Kerekasztal

Az 1998 évi XXVII. törvény számos módosításon esett át napjainkig és időközben a kezelők
mintha elfelejtkeztek volna a jogi kiegyensúlyozottságról és az „esetről esetre való megítélhetőség” alapelvéről. Előrebocsátom nincs
róla szó, hogy az eddigi kormányok döntései
nem voltak helyesek abban a tekintetben,
hogy a módosított növényfajták közel 90%-kát
kitevő növényvédelmi célú módosított növények köztermesztésbe vételét nem engedélyezték. Erre a változtatásra az ország nem is
felkészült. Nincs kiterjedt RT-PCR használatra
alapuló vizsgálókapacitás, megszervezett gazdaképző-rendszer, de tudomásom szerint az
ügyek helyi intézésének adminisztrációjára
sem készültünk fel. Ezen túlmenően az ez irányú hazai K+F+I ügyek sem igazán jó irányban
haladnak. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy
a hazai kísérleti aktivitás a minimumra csökkent, miközben a MON 810 fajtacsoportra
úgyszintén vetési moratóriumot hirdető Franciaországban vagy Németországban, de egész
Nyugat-Európában jelentős ebbéli kutatási
aktivitást tapasztalhatunk.
A 2015-ös géntörvény-módosítást előzetesen
nem látta/tárgyalta a GMO-Kerekasztal, amely
két országgyűlési bizottság ebbéli tanácsadó
szerve. Emlékeztetőül az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága (elnök: Font Sándor) és
az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága (elnök: Sallai R. Benedek) részére szolgálunk/szolgálnánk szakmai tanáccsal. Jelenlegi
véleményemet ez utóbbi bizottság kérte.
Megítéléseink általában nem tartalmazzák a
Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület
(elnök: Dudits Dénes) véleményét, amely szervezet nem vett részt a munkánkban, de amely

civilszervezet ebbéli álláspontja közismert. A
szóban forgó előterjesztést nem kapta meg és
nem tárgyalta az előterjesztő FM (miniszter:
Fazekas Sándor) hivatalos tanácsadó szerve a
Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező
Bizottság (elnök: Heszky László) sem. Bizonyára ezeknek a természettudományos kontrolloknak az elmaradása idézte elő, hogy a törvényjavaslatban az alábbi hibák találhatók:
- A géntörvény-módosítás – amely a 2015.
március 11-i 2015/412/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelveken alapul – előítéletes
szemléletű. Azzal az alaptétellel fogalmazza a
mondatait, hogy a géntechnológiai módosítás
termékei egyaránt rosszak és az ország gazdasága/lakossága számára kizárólagosan hibás
terméket eredményezhetnek. A hazai környezettudományi kutatások azonban csupán a
MON 810 kukoricamoly-rezisztens kukorica
esetében mutatták ki, hogy a bevezetésével
járó hátrányok jelentősebbek, mint az előnyök. Nemzetközi eredmények a glyphosatetűrő növényekkel kapcsolatban vetnek fel környezet-egészségügyi aggályokat is. Vagyis a
természettudományok mellékhatásokat vizsgáló területei csupán a növényvédelmet érintő módosított fajtacsoportokra szolgálhatnak
elővigyázatosságra építő indokrendszerrel.
Nem található ilyen szintű természettudományos kritika, pl. a szárazságtűrő, de a beltartalmában módosított növények esetében sem.
Ez utóbbi esetben a dietetikusok megítélése
persze nagyon is változatos. A géntörvénymódosításnak így nemcsak tiltólistára, hanem
az engedélyezés útjára is jelentősebb gondot
kellett volna fordítani, amelynek hátterében
annak a gondolatnak kell állnia, hogy a jelen
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tudása nem ítélheti meg a jövőben keletkező biztosan nem, de közvetlenül sem, ha van jekutatási eredményeket.
lölés. Közvetett hatást azonban eddig senki
- A CETA és TTIP elfogadása a tagállami tiltás sem mutatott ki; közvetlen hatást növényvékonkrét eseteit jogi eljárási útra terelheti, s delmi célú módosított növények esetében
ebben nagyon kevés segítséget nyújt majd a többen is, bár az etetési kísérletek eredméjelenleg módosított géntörvény. Előre jelezhe- nyeit máig heves vita követi. A géntörvénytő a vitarendezési mechanizmus (ISDS) szerint módosításában csak a termesztés tiltásáról
a termesztési tiltások után az „elmaradt ha- esik szó. Véleményem szerint a várható perekszonért való perlés”, ami az államot súlyos ben helytállóan csak a korábbi, a MON 810-es
bírságok kifizetésére kényszerítheti majd. Az genetikai eseményre vonatkozó környezettuAlaptörvény – a politikusi várakozásokkal el- dományi eredményeink alapján való indoklentétben – sem nyújthat jogi védelmet az rendszert gondolom használhatónak, ez azonállam kontra befektető típusú perekben. Az ban csak korlátozottan terjeszthető ki hasonAlaptörvény releváns tartalmában ugyanis a latos genetikai eseményekre.
párhuzamos gondolatsíkú mondatok között ok
-okozati összefüggés nem állapítható meg. Ezt
olvashatjuk: „XX. cikk (1) Mindenkinek joga
van a testi és lelki egészséghez. (2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől
mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés
biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás
és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával
segíti elő.” Nehéz tehát tetten érni, hogy mit
állít ez a jogászok által fogalmazott pár mondat. A testi és lelki egészséghez való jog érvényesülését milyen úton segíti a GMélőlényektől mentes mezőgazdaság? Figyelem, nem élelmiszergazdaságról van szó, hanem hogy nincs vetés/tartás! A vessző után
fogalmazott egészséges élelmiszerekre vonatkozó rész nem utal összefüggésre, mivel felsorolás. A joggyakorlat szerint ma Európa egyetlen országa sem tiltja a módosított növények
Európába való beszállítását (pl. glyphosatetűrő szója), azok tápokba vagy akár élelmiszerekbe való keverését, amennyiben a gyártó a
csomagolóanyagon ezt a tényt feltünteti. A
hazai takarmányaink jelentős része tartalmazhat módosított növényi összetevőt. Tehát
„megvédi” valaki a hazai fogyasztókat a GMélelmiszerek fogyasztásától? Közvetve (ilyen
takarmányon nevelt állatok húsán keresztül)

- 2015/412/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvekből származik az, hogy milyen okokkal tiltható a termesztés. Közülük három előtt
mezőgazdasági/biológiai képzettséggel állók
csak értetlenkedhetnek: (i) A „b” pontban a
területrendezést nevezi meg a törvényjavaslat. Milyen köze lenne egy, az EU-ban természettudományos szempontok szerint vizsgált
és engedélyezett genetikai eseménynek a helyi területrendezéshez? (ii) Az „e” pont abból
a feltételezésből indul ki, hogy minden géntechnológiával előállított termék hibás, vagyis
nem kerülhet más termékekbe. A jelenlegi EUszabályozás viszont a jelölési kötelezettség
megtartása mellett lehetővé teszi a keverhetőséget az összetett élelmiszerekben. (iii) A
„g” pontban a törvényjavaslat a közrend védelmét említi. A géntechnológiai eljárással
módosított növények engedélyezése és az
aktuális közrend között vajon milyen logikus
összefüggést találhat a jog?
Összefoglalva azt gondolom, hogy a géntörvény és Alaptörvény fogalmazásait növénytermesztési, növénynemesítési, környezet- és
élelmiszerbiztonsági, valamint környezetegészségügyi szempontok szerint újra kellene
gondolni és fogalmazni. Különben a politikusok és jogászok segítségével a köztisztviselők
olyan módon távolítják el a természettudományoktól, ami már esetleg ütközik az Alaptörvénnyel „X. cikk (2) Tudományos igazság kér-
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désében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a
tudomány művelői jogosultak.” Persze szabadalmaztatott fajtacsoport esetében már termékről van szó, s a fajtatulajdonosok nem
biztosítanak vetőmagot a hazai kísérletekhez.

És végül, ha a GM-növények tiltását/
engedélyezését Európában/Magyarországon a
politikusok/köztisztviselők ma már saját
ügyüknek gondolják, akkor a lehetséges perekben nélkülözniük kell majd a természettudományban dolgozók hathatós segítségét.

2015. május 27-én a Parlament épületében sajtótájékoztatón vettem részt. Sallai R. Benedek az Országgyűlés
Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke hívott meg a géntörvény szavazása előtti nyilatkozathoz. A sajtótájékoztató következménye az agrarszektor.hu, a Zöld Biotechnológia Hírlevél és a Magyar Nemzet írásai/interjúi.
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Riport
Beszámoló
a Talajok Nemzetközi Éve alkalmából rendezett konferenciáról
Az „Egészséges talajok az egészséges életért”című konferenciának 2015. március 9-én a
Földművelésügyi Minisztérium (FM) Darányi
Ignác terme adott otthont. Az ENSZ 68. Közgyűlése 2015-öt a Talajok Nemzetközi Évének,
december 5-ét pedig a Talaj Világnapjának
nyilvánította.
A köszöntők és a 11 előadás több aspektusból
világított rá arra, hogy a talaj az élet körforgásának az alapja, amint azt a konferencia
mottója: „Érték a talpad alatt!” is aláhúzta.
A konferenciát Szalkai Gábor az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály helyettes vezetője nyitotta meg, aki egyben a délelőtti szekció levezető elnöke is volt.
A megnyitó után Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter köszöntője következett. Miniszter úr felhívta a figyelmet, hogy a jó minőségű
termőföld a jó minőségű élelmiszer alapfeltétele, mely elképzelhetetlen a termőtalaj tudatos védelme nélkül. A talaj az egyik legfontosabb nemzeti kincsünk, a tárca minden olyan
kezdeményezést támogat, mely a termőtalajokkal kapcsolatos ismeretek bővítésére, a
gazdák felkészítésére irányul.

Örömüknek adtak hangot és kinyilvánították,
mennyire fontosnak tartják a 2015. évi programok szervezését, amelyek a kormányzati
szakemberek, tudósok, a magyar gazdálkodók
figyelmét felhívják a környezetkímélő talaj- és
tájhasználatra.
A délelőtti előadások sorát Simon Attila István, az FM közigazgatási államtitkára nyitotta
meg. A termőföld mennyiségi védelmével és
az új földforgalmi törvény végrehajtásával
összefüggésben elmondta, hogy Magyarország területének 48,4%-a termőföld, mintegy
21%-a erdő, a művelés alól kivont terület aránya 15,8%. Jelezte, hogy 2008-tól, a gazdasági
válság kezdete óta lecsökkent a termelésből
évente kivont terület nagysága. A termőföldet
elsősorban az ipari és mezőgazdasági beruházások veszik igénybe.
Dobi Bálint, az FM Környezetmegőrzési Főosztály vezetője a föld, mint környezeti elem védelme címmel megtartott előadásában adatsorokkal alátámasztva elemezte az egyik legjelentősebb környezeti elemnek, a talaj minőségének védelmének fontosságát, továbbá említést tett a kármentesítési feladatokról is. Felhívta a figyelmet a talajok szén-cikluson keresztül betöltött szerepére, mely segíti a klímaváltozás elleni küzdelmet és az abban való
alkalmazkodást. A világ által kibocsátott,
üvegházhatást okozó szén-dioxid mennyiségének 10 %-át a talajok tárolják.

Vladimir Rakhmanin, a FAO európai és középázsiai regionális képviselője beszédében hangsúlyozta a világ élelmezésében mennyire fontos szerepet tölt be a talaj, mert egészséges
élelmiszert csak ökológiailag jó állapotú talajokon keresztül állíthatunk elő, hiszen a talaj
az élelmiszerlánc első láncszeme. A FAO koor- A délelőtti program zárásaként Szalkai Gábor,
dinálásában 2015-ben számos, rangos ese- az FM főosztályvezetőhelyettese előadásában
kiemelte a talajvédelem jelentős szerepét az
ményre hívta fel a figyelmet.
élelmiszerláncban, hiszen csak a tápanyagban
A konferencia meghívott díszvendégei Győrffy jól ellátott talajokon, a környezet- és terméBalázs, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnö- szetkímélő technológiák segítségével juthake; Márai Géza, ÖGOKUSz elnöke és Michéli tunk egészséges élelmiszerhez. Bejelentette,
Erika, a Magyar Talajtani Társaság elnöke. hogy a tárca tervezi elkészíteni a talajvédelmi
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cselekvési tervet is.

vizeinek 0,01%-át a talajok tárolják, így a talaA délutáni szekciót Németh Tamás, az MTA joknak az árvizekkel és aszályokkal szembeni
rendes tagja vezette le. Michéli Erika, a Ma- védekezésben kiemelt szerepük van.
gyar Földtani Társaság elnöke, egyetemi tanár Pálmai Ottó, az Agrárkemizálási Társaság elnöa talajok környezeti funkcióról tartott elő- ke tiszta talajok az egészséges élelmiszerért
adást. A talaj fontos az élelmiszer és más bio- című előadásában rávilágított arra, hogy hamassza előállításában; élőhelyül szolgál a ta- zánkban a mezőgazdaság intenzifikálása kb.
lajlakó szervezetek számára; tápanyag és hul- 10-15 évvel később kezdődött, majd 1990-től
ladék anyagok körforgalmának színtere; tárol- extenzívebbé vált.
ja, szűri és szolgáltatja a vizet; szerves szenet Maucha Gergely, a Földmérési és távérzékeléköt meg és tárol; közeg az építmények és a si Intézet osztályvezetője a földhasználati válközlekedés számára; megőrzi a földtörténeti tozások és a talajfedés tendenciái címmel
és történelmi emléket.
megtartott előadásában arról számolt be,
A levezető elnök, Németh Tamás a tápanyagutánpótlás alternatíváiról szóló előadásában
elmondta, hogy talajainknak és növényeinknek szükségük van a termőhely – specifikus,
jól átgondolt precíziós tápanyag-utánpótlásra.
Az ipari melléktermékek, a szennyvíziszap
szántóföldi kihelyezése mellett említést tett a
komposztok szerepéről, melyek kedvező hatással lehetnek a talaj tápanyag és szerves
anyag tartalmának növelésére.
Birkás Márta (Szent István Egyetem) előadásában a talajművelés szerepét elemezte a termékenység és az élelmiszerbiztonság fenntartásában. Felszínformához alkalmazkodó talajművelés és növénytermesztés választásával
megelőzhető az erózió kialakulása. A talaj- és
környezetkímélő művelési rendszerek közül az
adott termőhelyre legalkalmasabb technológiát célszerű kiválasztani. A termesztendő növények körének, termőterületének meghatározása ugyancsak fontos.
Várallyay György a talajok nedvességtároló
képességének szerepe a klímaváltozás kihívásainak tompításában című előadásában rámutatott arra, hogy az ország legnagyobb kapacitású természetes víztárózója a talaj. A klímaváltozás-prognózisok szerint a szélsőséges
időjárási és vízháztartási helyzetek (árvíz, belvíz, aszály) valószínűsége, gyakorisága, időtartama növekszik, sajnos számolni kell ennek
káros következményeivel. Egy egészséges talaj
kb. 3750 t/ha víz tárolására képes, a Földünk

hogy a 2000-2006 közötti időszakban elkészült
leltár szerint Magyarország területének 2,68%
-án változott meg a földfelszín borítása. Ez
évente azt jelenti, hogy körülbelül egy átlagos
méretű magyar megye egytizedének megfelelő területen, táj szinten is jelentős változás
következett be.
Mindszenty Andrea (ELTE) a múlt talajban őrzött emlékeinek tanulságai címmel tartott előadásában arra mutatott rá, hogy a talaj feltételesen megújuló természeti erőforrás, mindössze 10 cm talajréteg 2000 év alatt alakul ki,
viszont 1 év alatt 24 milliárd tonnányi talaj
pusztul el a bolygónkon.
Farkas László a tudás alapú talajkímélő gazdálkodás a gyakorlatban címmel megtartott előadásában rámutatott a precíziós növényvédelmi és tápanyag utánpótlási módszerek alkalmazásával hogyan érhetők el magas növénytermesztési hozamok, minél kisebb környezetterheléssel.
Németh Tamás a konferencia zárásaként felhívta a döntéshozók figyelmét arra, hogy az
agrárágazat kutatási, fejlesztési forrásai az
elmúlt 5-10 évben fokozatosan csökkentek,
gyakorlatilag mára az OTKA alap-, (felfedező)
kutatásokat támogató pályázaton kívül nincs
hazai KFI pályázati forrás. Sajnos az állami
költségvetésből KFI-re fordítható támogatási
lehetőségek is fokozatosan csökkentek.
Juracsek Judit
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Riport
„GMO-k Magyarországon és Európában – merre tovább?” FMrendezvény a 2015-ös OMÉK-on
Szombat, 2015. szeptember 26. Eső, irtózatos
rendezvénye volt a „Biotechnológia és
közlekedési dugók. A rendezvényre a GMOkörnyezetvédelem” (előadók: Bakonyi,
Kerekasztal tagjai sem kaptak meghívót. A
Czepó, Darvas, Jekkel, Kiss J., Márialigeti,
szervezők azt híresztelték, hogy a 60 fős teMóra, Nagy D., Őri, Rodler, Roszík,
rem már az első nap betelt. Kellemetlen leveSchmuck, Szentey, Székely, Takács-Sánta,
lezés után, amelyben először – mint mást is a
Tombácz és Venetianer);
„Borfogyasztók: XXI. század kommunikációs - 2005-ben volt az első OMÉK GMO-ülés
csatornái – avagy hogyan tudjuk sikeresen
(előadók: Bánáti, Bedő, Darvas, Dudits és
megszólítani a borfogyasztókat?” konferenciáMóra) „Génmódosításról sokoldalúan:
ra regisztráltak be, majd előző nap mégis kapkutatás, termelés, szabályozás, környezettam helyes regisztrációs visszaigazolást. A közvédelem”címmel;
lekedés miatt húsz perc késéssel érkezem, de
a rendezvényt még nem kezdték el, a terem - 2006-ban a mezőgazdasági tárca rendezvénye volt a „Gondolkodva gazdálkodni? –
szinte üres. A „B” pavilon osztott terme 130
Beszélgetés a GMO-ról” (előadók: Balázs,
ülőhelyes. Benne kezdéskor az 5 fős elnökségMarton, Rodics és Székács);
gel szemben csak 16 résztvevő ül. Ez a nap
folyamán 20-30 között ingadozik, vagyis a te- - 2006-ban az országgyűlési bizottságok és a
rem kétharmada végig üres. Nincs a teremben
GMO-Kerekasztal közös rendezvény volt a
növényi géntechnológus (MTA SzBK), nemesí„Mezőgazdasági géntechnológia – Elsőgető (MTA ATK), környezettudományokat (NAIK
nerációs GM-növények” Parlamenti Nyílt
AKK) reprezentáló sem. Nem jelent meg a
Napok rendezvény, amely a MON 810 veGEVB és a GMO-Kerekasztal sem.
tési moratóriumát hazánkban megalapozta (előadók: Ács Sné, Ángyán, Bagi, BakoElsőként Kőrösi Levente (FM) a szakpolitika
nyi, Balla, Békési, Biró, Czepó, Darvas, Döfejleményeiről beszél. Szigorodó jogszabályi
mölki, Fidrich, Font, Füsti Molnár, Heszky,
körülményeket említ, ebben a büntető törHorváth A., Gráf, Jellen Sné, Lauber, Mávénykönyv módosítását, a rendszeres hatósági
rai, Móra, Pataki, Pásztor, Pusztai, Rodics,
ellenőrzéseket és most a „GMO-mentes” kaRoszík, Ruthner, Székács, Tanka, Tóth I.,
tegória jogszabályi hátterének kidolgozását. A
Vajda, Varga Z., Venetianer és Vértes);
minisztérium eredményeként említi az OMÉK
2011-2013-as, vagy a GMO Roadshow 2012- - 2008-ban az FVM és a fajtatulajdonosok
2013 rendezvényeit. A számbavétel azonban
szervezték a „GMO moratórium, de medmég az állami szervezésű rendezvényeket illedig?” című, az Agrofórum által támogatott
tően is hiányos:
ülést (előadók: Bíró, Bödör, Czepó, Heszky,
Pallagi, Pauk, Sági, Venetianer és Vértes);
- 2001-ben Illés Zoltán szervezte meg
(előadók: Darvas, Fodor, Leskien, Móra és Vida) az első Parlamenti Nyílt Napokat
„Géntechnológia a mezőgazdaságban”
címmel;
- 2003-ban a Környezetvédelmi Minisztérium

2011-ben az OMÉK-on szervezték a
„Vitafórum a genetikailag módosított szervezetek szerepéről a mezőgazdaságban” (előadók: Ács Sné, Ángyán, Bardócz,
Burgyán, Darvas, Györgyey, Heszky, Jakab,
Jenes és Tóth I.);
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- 2013-ban a mezőgazdasági tárca az OMÉKon szervezte a „GMO-k gazdasági és társadalmi hatásai” (előadók: Andorkó, Bardócz,
Budai, Cserényi, Heszky, ifj. Hubai, Székács,
Székely, Takács G., Tömöri és Vajda) rendezvényét;
- 2014-ben az országgyűlési bizottságok az
FVM-mel szervezték a „Célkeresztben a
GMO-k
mezőgazdasági
felhasználása” (előadók: Baktay, Bardócz, Bene, Békési, Darvas, Györgyey, Heszky, ifj. Hubai,
Kőrösi, Móra, Takács G., Takács-Sántha,
Vajda) című Parlamenti Nyílt Napot.
Kőrösi Levente sikerként említette, hogy Fazekas Sándor „Szövetség a GMO-mentes Európáért” címmel indított el kezdeményezést.
Bartha Péter István (FM) és Bardócz Zsuzsa
(FM) után Neszlényi Kálmán (NÉBIH) előadását hallgathattuk meg, amely az élelmiszereink GM-ellenőrzése során szerzett tapasztalataikról számolt be. 2008-2014 között mintegy
2.000 mintát vizsgáltak. Ezek között jelölésköteles (0,9% fölötti) egy sem akadt. Az összesen
1.429 szójamintában évenként változóan 522% 0,1-0,9% GM-tartalmat mértek. Az import szójatermékek mintegy 20%-a GMpozitív, mindez a felvágottakra és húskrémekre vonatkoztatva 25-54%. A legmagasabb értéket 2014-ben mérték. Az import kukoricákban 1-15% minta volt GM-pozitív (pattogatni
való kukorica és kukoricapelyhek), vagyis a
hazai élelmiszerekben jelen van a GM-szója és
GM-kukorica, de jelölési kötelezettség alatt.

körzetben kell biztosítani a GM-növényektől
való mentességet.
Kruppa Bertalan (AKI) a „GMO-mentes” élelmiszerek piacáról beszélt, kiemelten a szójáról. A világ 111 milliárd hektáros szójatermesztő területének csak 18%-án termesztenek ma „GMO-mentes” szóját. Európába Brazília és India szállít be. Az európai 35 millió
tonna felhasználással szemben csak 6 millió
tonna terem meg. A szójafelhasználás 21%-a a
baromfi/tojás, 9%-a a szarvasmarha/tej és 5%
-a a sertés ágazatban kerül felhasználásra. A
„GMO-mentes” szója felára átlagban +20%.
Mindez baromfinál 13%-os, sertésnél 10%-os,
míg tejnél a költségek 5%-os emelkedésével
jár együtt.
Bene Zoltán (Karintia Kft) a hazai „GMOmentes” szójatermesztés lehetőségeiről beszélt. A szójatermesztők ma termesztéshez
köthető 50-55 eFt/ha és a „zöldítés” programban 25 eFt/ha támogatáshoz juthatnak. Ennek
következménye, hogy a szója vetésterülete a
42 ezerről, mára 77 ezerre emelkedett.

Baktay Borbála (NöDiK) előadása után a második vitával zárult a találkozó. Zászlós Tibor a
bírósági úton még be sem jegyzett „GMOmentes Mezőgazdaságért Egyesület” elnöke
kétszer is hozzászólt. Az egyesület plakátja,
amely gabonatáblát mutat be a vetítővászon
mellett foglalt helyet. GM-búza/árpa/rozs dokumentáció azonban nincs az európai engedélyezési asztalán. GM-takarmány esetén a tápcsatorna tevékenysége jelentős tényező, s
Tömöri Balázs (Greenpeace) után Ujj Zsuzsan- közvetett hatásokat még korántsem bizonyína (FM) a „GMO-mentes” jelölésről tartott tott az élettudomány. A hazai jelölés előreveelőadást. Ezt a jelölést 1998-ban Ausztria ve- títi a termékdrágulást.
zette be. Belgium és Svédország – félrevezető Sajnálatosnak látom ismét – mint ez a korábvolta miatt – tiltja ezt a jelölési formát. A hazai bi, a mezőgazdasági tárca GMO Roadshow
jelölés önkéntes természetű lesz. Az egyes rendezvényein már megtörtént – hogy rosszul
állatokat illetően átállási időt terveznek beve- szervezett rendezvényen vettem részt, ahol az
zetni: szarvasmarha hús – 12 hónap; tej – 6 érdemi megvitatás lehetősége fel sem merülhónap; sertés, pulyka, tyúk – 3 hónap; tojás – hetett.
6 hét. Méhészetek esetében 5,5 kilométeres
(db)
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Krónika
MÖTT konferenciakiadvány
(válogatás - 2015)

Egy- és háromhónapos takarmányozási kísérlet MON 810 és DAS-59122
GM-táppal amuron (Ctenopharyngodon idella) – [No1] Tömegmérés és
vérkémia
Darvas Béla,a Pasaréti Gyula,a Cséffán Tamás,a Gyurcsó Gergő,a Vajdovich Péter,b
Szabó Bernadett,b Baska Ferenc,c Simon László,a Bánáti Hajnalka,a Takács Eszter,a
Klátyik Szandra,a Fejes Ágnes,a Juracsek Judit,a Magyarósy Balázs,a Ardó Lászlód és
Székács Andrása
a

NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest; bSzIE ÁOTK Kórélettani és Onkológiai
Tanszék, Budapest; cSzIE ÁOTK Patológiai Tanszék, Budapest; dNAIK Halászati Kutatóintézet, Szarvas

A szárított levelekből (MON 810 – M, MON
810 közel izogenikus – Mi, DAS-59122 – D,
szudánifű – Sz) készített táp kazein, vörös szúnyog, zselatin, kukoricakeményítő mellett aszkorbinsavat és egyéb vitaminokat (Jolovit)
tartalmazott. A visszaduzzasztott növényi öszszetevő a táp ~30%-ának felelt meg. A vizsgálatainkban használt, a kukorica-bibenyúlás
kezdetén (R1-fázis) gyűjtött levél nagyságrenddel több Cry1Ab-toxint tartalmaz (~10-50
µg/g), mint a szem (~1 µg/g).1 A DAS-59122nél a Cry34Ab1-/Cry35Ab1-toxinok mennyiségei a levélben szintén magasabbak (~80/50 és
~75/1 µg/g levélben és szemben).2 Így a kezelések jelentős Cry-toxinterheléssel jártak. Három kissé eltérő testtömegű (átlag: ~25-26 g/
egyed – A, ~27-28 g/egyed – K és ~31-32 g/
egyed – N), 11 hónapos amurcsapatokkal
kezdtünk párhuzamos kísérleteket. Az állatokat előkísérletben (6-10 hónapos kor) ciklopsz, sórák, vízibolha és vörös szúnyog, valamint változó (5-40%) algatartalmú (Spirulina
sp.) lemezes tápon, majd hínáron (Najas sp.)
szoktattuk rá a Mi tápra. Egy-egy 200 literes
akváriumba (túlszűrés, heti 20%-os vízcsere)
20 halat helyeztünk, ebből az első hónap után

10-et dolgoztunk fel. A testtömeg értékeket
nagyságrendi sorrendbe rendeztük a változás
követéséhez. ANOVA és Tukey-/SpjotvollStoline tesztekkel értékeltük az adatokat.A
boncolás minden csoportban (A, K és N) súlyos (40-60%) Bothriocephalus acheliognathi
galandférgességet (átlagosan 4-10 db/állat)
mutatott ki. Táptól függő fertőzöttségkülönbség nem alakult ki. A testtömeg az etetés alatt nem változott (–2 - +2 g/állat) jelentősen. Az első hónapban az A-csoportban a
szudánifű etetése csökkenéssel (–4,93±2,49 g)
járt, ami mérsékeltebb volt a galandférgeseknél (–2,53±2,14 g).
A 3. hónapra a fertőzetlenek (–3,66±0,85 g) és
fertőzöttek (–4,06±1,48 g) is visszamaradtak.
MON 810 etetésekor a hasüregi szervek tömegében, az N-csoportban szignifikáns különbséget mértünk a fertőzetlen (1,49±0,17 g)
és a galandférges egyedek (2,29±0,49 g) között. A 3-hónapos etetési kísérlet végére nem
fordult elő pusztulás annak ellenére, hogy a
galandférgesség hatására károsult a bélnyálkahártya, ami a Cry-toxinfehérjék belépését
segíthette a szervezetbe. A vérplazma kémiai
paramétereinek mérése azt igazolta, hogy az

1

Székács et al. (2010) Environ. Toxiol. Chem. 29: 182-190; Székács et al. (2010) Anal. Bioanal. Chem. 396: 22032211; Székács et al. (2012) Food Agric. Immunol. 23: 99-121.
2
EPA (2010) DAS-59122 BRAD. PC Code: 006490; Takács et al. (2012) IOBC Bull. 73: 121-132.

-33-

bioKontroll, 7. évfolyam, 1. szám
első hónap után a máj állapotára utaló epesav
-koncentráció az A-csoportban a galandférges
Mi táppal etetettek esetében volt szignifikánsan magasabb (33,20±17,51 μmol/l) a nem
fertőzöttekhez képest (10,07±2,77 μmol/l). Az
AST- (~50-200 U/l) és az ALT-értékekben (~111 U/l) nem mutattunk ki jelentős különbségeket. A stressz jelzésére használt fruktózamin
-értékek (~150-250 μmol/l) egyik csoportban
sem voltak elkülöníthetők. A 3. hónap után az
N-csoportban a MON 810 kezelésben az albu-

min- (8,19±0,88 g/l), az anorganikus foszfát(2,75±0,35 mmol/l) és a Ca-tartalom
(2,26±0,19 mmol/l) szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a Mi-ben (sorrendben:
9,21±0,88; 3,13±0,22; 2,52±0,18). Nem volt
kimutatható eltérés a triglicerid (~2-3 mmol/l)
és koleszterin (~3-6 mmol/l) adatok között.
Kulcsszavak: Darvas Béla, Pasaréti Gyula, Cséffán Tamás, Gyurcsó Gergő, Vajdovich Péter, Baska Ferenc, MON 810, DAS59122, Ctenopharyngodon idella, Bothriocephalus acheliognathi

Balatoni és dunai biofilmek (kék-, zöld-, kovaalga) reakciója Roundup
készítményre és összetevőire (glyphosate, POEA)3
Klátyik Szandra,a,b Földi Angéla,c Ács Éva,c,d Cséffán Tamás,a Pasaréti Gyula,a Mörtl
Mária,a Takács Eszter,a Bohus Péter,e Székács Andrása és Darvas Bélaa,c
a

NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest; bSzent István Egyetem BTDI, Gödöllő;
c
ELTE KDI, Budapest; dMTA Ökológiai Kutatóközpont DKI, Budapest; eLamberti SpA, Albizzate,
Olaszország

A növényvédelemben alkalmazott formulációs
segédanyagokat sokáig inaktívnak minősítették. A piacvezető gyomirtószer-hatóanyag,
a glyphosate, illetve az azt tartalmazó készítmények formázása során alkalmazott polietoxilált faggyúaminok (POEA) esetében viszont
számos esetben igazolták a POEA önálló toxicitását.4 A biofilmek fontos szerepet játszanak
a vízi ökoszisztémák biogeokémiai ciklusaiban,
és mivel a biofilm-közösségek jelentős részét
különböző fotoautotróf bentikus algafajok
alkotják, így a herbicidek biofilmekre gyakorolt hatásainak vizsgálata különös figyelmet
érdemel.5
Vizsgálataink során tavasszal, két víztestben –
Duna, Zöld-sziget (47.481641, 19.057645) és
Balaton, Tihanyi-öböl (46.914190, 17.892916)
– 6 héten keresztül saját fejlesztésű, AKK-1®
(Cséffán, Darvas és Pasaréti) típusú bójás szerkezeteken elhelyezett üveglapokon biofilmet
növesztettünk. Az üveglapokat, amelyek egyik
3
4
5

oldalon homokfúvott, a másik oldalon sima
felületűek voltak, laboratóriumi körülmények
között a bója helyéről származó, vízzel feltöltött akváriumokban helyeztük el, ahol 6 héten
keresztül a kontrollegységen kívül az akváriumok vizét 100 µg/l glyphosate-tal, illetve a
választott dózissal ekvivalens mennyiségű
Roundup-pal vagy POEA-val szennyeztük. A 6.
héttől a dózist 1000 µg/l glyphosateekvivalens kezelésekre emeltük. Az akváriumokban biztosítottuk a megfelelő vízkeringetést, megvilágítást (15:9 világos-sötét periódusok), hőmérsékletet (22±2°C), és a rendszeres vízcserét. A kontroll és kezelt biofilmekben
a kova-, kék- és zöldalgafajok összetételét bbe
Moldaenke BentoTorch algafáklyával határoztuk meg. A kiugró értékeket Grubbs-teszttel
kizártuk, a kezelések hatását ANOVA, Tukeyés Spjotvoll- Stoline-tesztekkel vizsgáltuk. A
hatékonyságot
Henderson-Tilton-képlettel
határoztuk meg.

A vizsgálatokat az OTKA K 109865 (2013-2017) támogatja.
Székács et al. (2014) World Acad. Sci. Eng. Technol. 87: 213-218; Mesnage et al. (2014) Biomed. Res. Int. 179691,
doi: 10.1155/2014/179691

Characklis, W. G. & Marshall, K. C. (1990) Biofilms. John Wiley & Sons, New York
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Az üveglapokon 6 hét alatt egyenletes, túlnyomó többségében kovaalga fajokat tartalmazó
biofilmréteg alakult ki. Az üveglapok homokfúvott és sima felszínű oldalai között a 6 hetes
expozíció során a kialakult bevonat összevetésekor egyik esetben sem találtunk szignifikáns
eltéréseket. A dunai és balatoni biofilm eltérő
érzékenységű volt. A laboratóriumi körülményekhez a dunai biofilm jól alkalmazkodott, és
a kezeletlen kontroll folyamatosan gyarapodott (1,9-ről 5,5 µg/cm2), míg a balatoniak
esetében (2,6-ról 1,5 µg/cm2) leépülés volt
megfigyelhető. A 100 µg/L glyphosate-dózis 6
hét alatt a kékalgákon 30%, míg a kovaalgákon
39% hatékonyságot mutatott a dunai biofil-

mekben, míg a Roundup hatékonysága jóval
ez alatt maradt. A meghatározott értékek a
dózis emelésével nem változtak. A balatoni
biofilm csak 2 hétig volt statisztikai szempontból értékelhető. Ebben a 100 µg/L glyphosateekvivalens Roundup hatékonysága kékalgákon
31%, míg kovaalgákon 20% volt. A POEA negatív hatását egyik esetben sem észleltük, viszont a világszerte mérhető glyphosatevízszennyezés a biofilmekben képes átrendezni az algaközösségeket, ugyanis a dunai biofilmekben az érzékenyebb kova- és kékalgafajok
helyét fonalas zöldalga fajok vették át.
Kulcsszavak: Klátyik Szandra, Földi Angéla, Ács Éva, Bohus
Péter, Székács András, Darvas Béla, algafilm, Roundup, glyphosate, POEA

Invertáz és kataláz aktivitás kapcsolata a talaj toxikus elemtartalmával
11 évi rendszeres szennyvíziszap komposzt alkalmazás után
Makádi Marianna, Aranyos Tibor, Demeter Ibolya, Fehér Bernadett és
Tomócsik Attila
Debreceni Egyetem ATK Nyíregyházi Kutatóintézet, Nyíregyháza

Talajaink szervesanyag tartalma az intenzív
gazdálkodás hatására folyamatosan csökken
és az egyik legfontosabb degradációs folyamattá vált. A különböző minőségű szerves
anyagok részt vesznek a talaj megfelelő szerkezetének és jó vízháztartásának kialakításában, a megfelelő tápanyag-ellátottság biztosításában.6 A strukturált szerves anyag bevitele
a hagyományos agrotechnika során elengedhetetlen. A régen megfelelő mennyiségben
rendelkezésre álló almos istállótrágya pótlására ma fel kell használni a szervesanyag tartalmú hulladékokat, így a kommunális szennyvíziszapot, de elsősorban az abból készült komposztokat is, amelyek nehézfém, toxikus elem
feldúsulást okozhatnak.

A DE ATK Nyíregyházi Kutatóintézetében 2003
óta fenntartott tartamkísérletben vizsgáljuk a
Nyírkomposzt néven termésnövelő anyagként engedélyeztetett komposzt rendszeres,
6
7

három évenkénti felhasználását 9, 18 és 27 t/
ha dózisban, öt ismétlésben, a kezeletlen
kontroll parcellához viszonyítva. A 12 x 18 mes parcellákban tritikálé, kukorica és zöldborsó tesztnövényeket vetünk kiterített vetésforgóban. Talajmintát minden év szeptemberében a 0-30 és 30-60 cm-es talajrétegekből
gyűjtünk. A szitált (2 mm) mintákat a mikrobiológiai vizsgálatok előtt fagyasztjuk, a kémiai
vizsgálatokig légszáraz állapotban tartjuk. A
mintákból mértük az invertáz aktivitást,7 a
mintákhoz adott szacharóz bontásából származó glükóz mennyiségével jellemezve azt. A
kataláz aktivitását az MSZ-08-1721/4-1986
szabvány szerint, a hidrogén-peroxid bontásából származó O2 mennyiségének mérésével
határoztuk meg. A talaj toxikus elem tartalmát (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Se, Pb, Zn)
az MSZ-08-0012 és MSZ-08-1744 szabványok
megfelelő fejezetei szerint mérték.

Lal, R. (2005) Soil & Tillage Research 81: 137-142.
Mikanová, O. et al. (2001) Rostlinna Vyroba 47: 117-122.
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A tartamkísérlet 11. évében a toxikus elemtartalomban szignifikáns növekedés csak a molibdén (Mo) elemnél volt kimutatható a 0-30
cm-es talajrétegben minden kezelésnél, a 3060 cm-es talajrétegben a 27 t/ha-os dózisnál.
A kontrollban 0,298 ppm, a kezelésekben
0,441-0,569 ppm volt a Mo koncentrációja a
felső rétegben, míg az alsóban 0,386 és 0,3760,536 ppm. A többi toxikus elem általában
gyenge negatív kölcsönhatásban volt a talaj
kémhatásával, ami a komposztkezelés hatására folyamatosan növekvő tendenciát mutat
pH (H2O) 5,57-ről 6,72-7,40 értékekre a felső
rétegben. A vizsgált enzimek aktivitása mindkét talajrétegben nőtt a kezelt parcellákban, a
felső rétegben az aktivitás (0,296-0,378 mg
glükóz/g talaj és 1,306-2,262 mg O2/g talaj)
kb. duplája a mélyebb rétegének (0,192-0,319
mg glükóz/g talaj és 0,547-0,908 mg O2/g ta-

laj). A mért aktivitás értékek mindkét talajrétegben gyenge pozitív korrelációban (0-30 cmes réteg: 0,301-0,633; 30-60 cm-es réteg:
0,325-0,496) voltak a toxikus elemekkel, ami
arra utal, hogy a kontrollhoz képest mért néhány %-os koncentrációváltozás inkább serkentőleg, mint gátlólag hatott a mért enzimek
aktivitására.
A rendszeresen kijuttatott komposztok hatására 12 év után nem tapasztaltuk a toxikus
elemtartalom növekedését, a szennyvíziszap
komposzt felhasználható a talaj mikrobiológiai
folyamatainak a serkentésére, ezáltal a termékenység javítására az adott homoktalajon,
amely szerves anyagokban igen szegény.
Kulcsszavak: Makádi Marianna, Aranyos Tibor, Demeter Ibolya,
Fehér Bernadett, Tomócsik Attila, szennyvíziszap komposzt,
invertáz, kataláz

Thiacloprid felszívódása és megjelenése a kukorica guttációs
folyadékában8
Mörtl Mária,a Juracsek Judit,a Magor Csilla,a Darvas Béla,a Vehovszky Ágnes,b
Győri Jánosb és Székács Andrása
a

NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet; bMTA ÖK BLI Környezet-toxikológiai Munkacsoport,
Tihany

Az EU 2013-ban megszigorította három neonikotinoid hatóanyag felhasználását és a veszélyekre tekintettel felfüggesztette csávázó szerként történő alkalmazásuk engedélyét. A korábban elterjedten használt thiamethoxam
(TMX) és clothianidin (CLO) helyett a méhekre
kevésbé toxikus, szintén neonikotinoid thiacloprid (TCL) rovarölőszer-hatóanyag alkalmazható. Felszívódó hatású szerként megjelennek
a növényi nedvben, talajban perzisztensek, és
jó vízoldhatóságuk miatt felszíni vizek szenynyezőiként is detektálhatók.9 A xilém nedv
eredetű guttációs folyadék is tartalmazza a
neonikotinoid hatóanyagokat a méhekre ve-

szélyes koncentrációban.10
Jelenlegi munkánkban a TCL hatóanyag felszívódását és megjelenését vizsgáltuk a kukorica
guttációs cseppjeiben. Vizsgálatainkban kétféle, egy egyedileg csávázott és egy kereskedelmi forrásból származó vetőmagot használtunk. Utóbbinál a használt csávázó szer TCL
hatóanyag mellett triticonazol, metalaxyl felszívódó gombaölő szereket és fludioxonil kontakt hatású fungicidet is tartalmazott, melyek
koncentrációját szintén mértük. A hatóanyagok koncentrációját folyadékkromatográfiás
elválasztást követő UV-detektálással határoztuk meg.

8

Munkánkat az OTKA K112978 program támogatta.
Goulson, D. (2013) J. Applied Ecology 50 (4): 977-987.
10
Girolami, V. et al. (2009) J. Econ. Entomol. 102 (5): 1808-1815.
9
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Szabadföldön és laboratóriumi körülmények
között nevelt növényekről gyűjtöttük a guttációs cseppeket a levelek csúcsáról. Először
egyedileg, az előírtnál kisebb dózissal (0,054
mg/mag) csávázott magról kelt kukoricát vizsgáltunk laboratóriumi körülmények között. A
kelés után eleinte jellemzően néhány µg/ml
szintet határoztunk meg. Még az ötödik héten
is 0,31 és 0,56 µg/ml közötti értékeket mértünk. Ezután összehasonlítottuk az előírt dózissal (1 mg/mag) kezelt magvakat az egyedileg csávázott magvakkal. A laborban kelt növények guttációs cseppjeiben az előírt adaggal
csávázott kukoricáknál egy héten keresztül
100 µg/ml feletti szinteket mértünk, a legnagyobb érték 250 µg/ml körül volt, majd gyorsan lecsökkent a kimutatási határ alá. A párhuzamos ültetvényen 14,7 µg/ml a legnagyobb szint és jellemzően néhány µg/ml volt a
TCL hatóanyag koncentrációja.

héttel is mennyiségileg meghatározható koncentrációban volt jelen, és mintegy 2 hétig
magas szintet ért el. Néhány kiugró értéktől
(60, 91 és 83 µg/ml) eltekintve mintegy 50 µg/
ml szintig emelkedett a TCL koncentrációja,
majd fokozatosan µg/ml nagyságrend alá
csökkent. Ebben a periódusban volt mérhető
jellemzően néhány µg/ml szinten a triticonazol és a metalaxyl, de a felszívódó gombaölő szerek koncentrációja rendre jóval kisebb
volt a TCL koncentrációjánál. Az átszennyezést
egymás mellé ültetett TCL és TMX vagy CLO
hatóanyaggal csávázott, vagy csávázatlan
magvakról kelt kukoricákon tanulmányoztuk.
A csávázatlan kukoricák guttációs folyadékában mérhető hatóanyagszint 2 hét után hasonlóvá vált a TCL hatóanyaggal csávázott
magról kelt növényeknél mérhető szintekkel
(<30 µg/ml). A kétféle módon csávázott magvaknál is jelentős az átszennyezés, melynek
A kereskedelmi forgalomból beszerzett csává- mértékében a hatóanyagok vízoldhatósága a
zott vetőmagról kelt kukoricanövény guttációs meghatározó.
cseppjeiben a TCL az ültetés után mintegy 5 Kulcsszavak: Mörtl Mária, Darvas Béla, Vehovszky Ágnes, Győri
János, Székács András, neonikotinoid, thiacloprid, guttáció

Hazai anyatej minták aflatoxin M1 tartalmának vizsgálata11
Szabó István,a Zanker Angéla,a Pentelényi Klárab és Kriszt Balázsa
a

SzIE MKK, Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék, Gödöllő; bSemmelweis Egyetem,
Genomika Medicina és Ritka Betegségek Intézete, Budapest

Az aflatoxinok (AF) penészgombák által termelt rákkeltő hatással rendelkező másodlagos
metabolitok. Toxikus hatásukon túl környezeti
jelentőségüket növeli, hogy világszerte veszélyeztetik az élelmiszerbiztonságot, hiszen az
Aspergillus fajok által termelt aflatoxin B1
(AFB1) citotoxikus, mutagén és karcinogén
hatással is rendelkezik.12

Az Aspergillus gombanemzetség tagjainak toxintermelő képessége így szoros összefüggésben van a klimatikus viszonyokkal. A klímaváltozás egyik hozadéka, hogy az aflatoxinok,
mint jelentős környezet- és humánegészségügyi kockázatot jelentő mikotoxinok megjelenése már valós veszélyt jelent Európa déli és
keleti végein is, sőt – a legújabb kutatási eredA toxinok képződését a gombákat ért környe- mények alapján – már hazánkban is egészsé-13-14
zeti változások idézik elő (stressz vegyületek). günket fenyegető veszélyforrássá vált.
11

Kutatásunk a KTIA_AIK_12-1-2013-0017, Bioklíma pályázat, valamint a SzIE Kutató Kari Kiválósági Támogatás –
9878/2015/FEKUT segítségével valósult meg.
12
IARC (1993) IARC Monographs 56: 245-395.
13
Battilani et al. (2012) Scientific report submitted to EFSA 122-123.
14
Dobolyi et al. (2013) Acta Alimentria 42: 451-459.

-37-

bioKontroll, 7. évfolyam, 1. szám
Ezt igazolja, hogy az elmúlt években az élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási
rendszerben (RASSF) számos, főként hazai
nyers tehéntej minták aflatoxin M1 (AFM1)
érintettségét érintő riasztás született. Az állati
szervezetben ugyanis az AFB1 AFM1-é alakulhat. Az AFM1 ugyan kevésbé kockázatos, mint
az AFB1, de máj és DNS károsító tulajdonságai
ismertek, illetve az IARC lehetséges rákkeltőként tartja nyilván (2B). Fentiek alapján kijelenthető, hogy a hazai aflatoxin probléma egyre fontosabb takarmány- és élelmiszerbiztonsági kérdéseket vet fel.
Az AFB1 az emberi szervezetben is képes
AFM1-é alakulni és így a toxin, kitettség esetén, kimutatható humán mintákból (pl. vizelet, anyatej) is. A toxinok megjelenésének komolyabban kitett térségekben (Közel-Kelet,
Afrika stb.) számos publikáció foglalkozik az
AFM1 előfordulás vizsgálatával anyatejben,
amelyek sok esetben mutatnak ki jelentős
toxin érintettséget a vizsgált mintáknál.15-17
Hazánkban ez idáig ilyen kutatást nem végeztek.

Fentiekből következtetve kutatásunk során
napjainkig száznál több önkéntes magyar kismama anyatejét gyűjtöttük be és vizsgáltuk
meg AFM1 tartalmát. A vizsgálatainkhoz nagy
teljesítményű folyadékkromatográfiás (HPLC)
módszert alkalmaztunk, a (vizsgálati mátrix
miatt kis mértékben) módosított MSZ EN ISO
14501 szabvány előírásait követve, 8 ng/l kimutatási határértékkel. Eredményeink alapján
az általunk elemzett anyatej minták egyike
sem tartalmazott AFM1 toxint a detektálási
határ feletti mennyiségben. Módszerünket
ezért mesterségesen (AFM1-el) elszennyezett
anyatej mintákkal is ellenőriztük, amely igazolta a vizsgálatok helyességét. Kutatási eredményeinket állapotfelmérésnek tekintjük,
amelyet később akár országos monitorozássá
lehet fejleszteni, annak érdekében, hogy megbecsülhessük, hogy a klímaváltozás következtében növekvő aflatoxin érintettség milyen
hatással lehet a kismamák és a jövő újszülött
nemzedékeinek egészségére.
Kulcsszavak: Szabó István, Zanker Angéla, Pentelényi Klára,
Kriszt Balázs, klímaváltozás, aflatoxin M1, anyatej

Növényvédőszer-maradékok hazai felszíni vizekben: az elmúlt 25 év18
Székács András, Mörtl Mária és Darvas Béla
NAIK Agrár-környezettudomány Kutatóintézet, Budapest

Környezetanalitikai laboratóriumunk 1990 és
2015 között – különböző monitorozási projektek keretében – 2000 feletti, hazai és szomszédos országokba nyúló vízgyűjtő területekről származó felszínivíz-, talajvíz- és nyers ivóvízminta elemzését végezte el. A vizsgált időszakokban a szennyezett – vagyis kimutatási
határ (KH) feletti koncentrációjú növényvédőszer-maradékot tartalmazó – minták aránya
esetenként riasztóan magas volt, általában 261%, még akár természetvédelmi vagy rekreá-

ciós területekről is, de volt olyan célzott mintázási sor, amelyben szinte minden mintában
találtunk
valamilyen
növényvédőszermaradékot KH felett.
Vízszennyezőként leggyakrabban a gyomirtó
szerek jelentek meg, ami a felhasználás adatai
alapján sem meglepő. A megfigyelt növényvédőszermaradék-szintek időszakos alakulása jól
követte a növényvédőszer-használatot. A kilencvenes évek legfőbb diffúz felszínivízszennyezői a triazinok (atrazine, propisochlor),

15

Adejumo et al. (2013) Food Chem. Toxicol. 56: 171-177.
Gurbay et al. (2010) Food Chem. Toxicol. 48: 314-319.
17
Sadeghi et al. (2006) Food Control 18: 1216-1218.
16
18

A vizsgálatokat – egyebek között – az OTKA K 109865 és K 112978 projektjei, valamint az EU-FP7-SEC-2012-1-312631
(SPICED) projekt támogatták.
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a klór-acetamidok (acetochlor, metolachlor)
és a fenoxi-ecetsavak (2,4-D, MCPA) voltak; az
ezredforduló után triazinok (atrazine, prometryn, diazinon) és klór-acetamidok (acetochlor)
voltak; míg napjainkban – és a kimutatási
technikák haladásával – a glyphosate jelenik
meg. Az ezredfordulón (2002) két pontszerű
szennyező forrást azonosítottunk: a korábbi
növényvédőszer-gyártó Balatonfűzfő (Nitrokémia Ipartelepek) és Sajóecseg (ÉszakMagyarországi Vegyiművek) régiókban, ahol
atrazine (15,6 ng/ml) és acetochlor (46,0 ng/
ml) riasztóan magas szinten jelentek meg.
Diffúz szennyezőként főként az atrazine (0,515 ng/ml), az acetochlor (0,02-6,3 ng/ml), a
metolachlor (0,001-56 ng/ml), a trifluralin (0,8
-10 ng/ml), a metribuzin (0,1-1 ng/ml) és a 2,4
-D (0,01-1 ng/ml) mutatkoztak. Esetenként
prometryn (0,1-10 ng/ml) és a terbutryn (0,011 ng/ml) is kimutathatók voltak. Napjainkban
háttérszennyezőként két neonikotinoid hatóanyag, a thiamethoxam és a clothianidin is
megjelent, melyek esőzések utáni tócsákból,
pocsolyákból néha nagy koncentrációban is
(10-41 ng/ml) kimutathatók voltak.
A növényvédőszer-maradékok kedvezőtlenül

befolyásolják a felszínivíz-minőséget, különösen, ha valamelyest vízoldható hatóanyagokat
(pl. acetochlor) alkalmaznak, melyek így az
ivóvizekre az EU 2006/118/EC Irányelvében
meghatározott 0,1 ng/ml határérték feletti
koncentrációban is megjelenhetnek a nyers
ivóvízben. Vizsgálataink kiterjedtek a Dunamenti vízbázis sebezhető pontjaira, a kavicsos
szűrésű parti kutakra is. A nyers és vezetékes
ivóvízben Verőcénél 2002-ben, Budapesten
2011-ben találtunk acetochlor hatóanyagot.
A legtöbb triazin herbicid és a klóracetamidok 2004 után fokozatosan visszavonásra kerültek, és ezzel párhuzamosan előfordulásuk a felszíni vizekben megritkult, míg a
forgalomban maradó hatóanyagok jelentek
meg vízszennyezőként, mint például a – csupán később visszavont – acetochlor. Emellett
a korlátozások a – jelenleg több mint 30-féle
formázott készítmény hatóanyagaként forgalmazott – glyphosate egyeduralkodóvá válásához vezettek, amelyet több felszínivízmintában jelentősen az ivóvíz-határérték feletti
koncentrációban (0,5-1 ng/ml) mutattunk ki.
Kulcsszavak: Székács András, Mörtl Mária, Darvas Béla, növényvédőszer-maradék, vízszennyezés, atrazine, 2,4-D, acetochlor, glyphosate, neonikotinoid

Növendék amurok takarmányozási kísérletekhez (Fotó: Pasaréti Gyula)
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A félévenként megjelenő ingyenesen elérhető,
online (értsd open access) bioKontroll folyóirat a
környezettudomány szakterületéről tudományos igényű magyar és angol nyelvű cikkeket és
híreket közöl. Ezek a környezet-analitika, az ökotoxikológia, az alkalmazott ökológia, a dietétika,
a környezet-egészségügy, az ökológiai növénytermesztés és állattenyésztés. Tudományos
szakcikként szerepelhet áttekintő tanulmány
(minireview) és kísérleti eredményeket leíró
eredeti szakcikk. Örömmel veszünk informatív
rövid közleményeket is. A lap publicisztikai írásokat, könyvrecenziókat, interjúkat, konferenciaismertetéseket és válogatásokat is közöl. A közleményeknek az alábbiakat kell teljesíteni:

A ’Szakirodalom’ szekcióban a hivatkozások
formái:
Folyóiratcikk hivatkozása
Ames BN, Durston WE, Yamasaki E, Lee FD
(1973) Carcinogens are mutagens: A simple
test system combining liver homogenates for
activation and bacteria for detection. Proc
Nat Acad Sci USA 70, 2281-2285.
Könyv vagy könyvfejezet hivatkozása
van den Bosch R (1978) The Pesticide Conspiracy. University of California Press, Berkeley,
CA, USA.
Whalon ME, McGaughey WH (1998) Bacillus
thuringiensis use and resistance management. In: Insecticides with Novel Modes of
Action (Ishaaya I, Degheele D, Eds) Springer
Verlag, Berlin, Germany, pp. 107-137.
Tudományos szakcikkek esetében mérettől
függően 20-30 hivatkozás megengedett, ami
nem lehet kézirati, bulvár vagy hiányos hivatkozás. A felsorolt hivatkozásoknak a szövegben
szerepelnie kell.
Rövid közlemények 6.000–12.000 leütés terjedelmű lehet 500 leütés terjedelmű angol nyelvű
összefoglalóval, melyhez 1-3 táblázat, színes
ábra vagy kép tartozhat. Itt a törzsszöveg tagolás nélküli, csupán a ’Szakirodalom’ különálló,
melyben lehetőleg 10 hivatkozásra szorítkozzanak.
Publicisztikai írást, beszámolót, könyvrecenziót 6.000–12.000 leütés terjedelemben várunk.
Ezekhez egy ábra vagy színes kép mellékelhető.
A benyújtott tudományos szakcikk és rövid közlemény szakértői bírálatra kerül (peer review
eljárás), ennek alapján történik a kézirat befogadása vagy elutasítása. A szerkesztőség joga a
szöveg kezelése, stilizálása, formai és helyesírási
javítása, melyben az érvényes magyar helyesírási szabályokat, hatóanyagok írásában az ISO
előírásokat alkalmazzuk. A megjelenési formát
befolyásolja a konkrét tartalom, az éppen megjelent cikkeink mintaként szolgálnak. Tájékozódás céljából bármelyik szerkesztő felkereshető.

Cím: legfeljebb 100 karakter, magyar és angol
nyelven; szerző(k); szerző(k) munkahelye(i).
Összefoglaló: a tudományos szakcikkek elején
legfeljebb 1.000 leütés összterjedelmű (értsd
karakterek száma szóközökkel) összefoglaló szerepeljen külön magyar és angol nyelven.
Szerkezet: tudományos szakcikk a Bevezetés –
Módszer – Eredmények – Következtetések –
Szakirodalom tagolást kövesse. Áttekintő cikkben a fenti tagolástól szabadon el lehet térni.
Szakirodalom: a hivatkozások a szövegben szerzőnév és megjelenési év szerinti hivatkozással,
szögletes zárójelben szerepeljenek. Kettőnél
több szerzőjű cikket angol nyelvű cikk esetén „et
al.”, magyar nyelvű cikk esetén „és mtsai” megjelöléssel kérjük hivatkozni. A kéziratokat elektronikus (docx) formában kérjük a szerkesztőség
címére elküldeni. A tudományos szakcikk 12.000
–36.000 leütés összterjedelmű lehet. Ehhez öszszesen 2-6 táblázat, jó minőségű színes ábra
vagy kép tartozhat. Az ábrákat és képeket külön
jpg file-okban kérjük (egyedi méret: 120x80-90
Magyar Ökotoxikológiai Társaság
cm; legalább 150 dpi).
Kézirat benyújtásának helye: mott@bdarvas.hu
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