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A mezőgazdasági tárca növényvédelmi vezetője –
Szalkai Gábor (Földművelésügyi Minisztérium),
aki már a Hungarian Crop Protection Association
szervezetét vezeti – a glyphosate hasznosságát
hirdette az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés
Bizottságának (OFFB) 2016. május 30-ai ülésén.
Az elnök Sallai R. Benedek (LMP) nem vett részt
az ülésen. Szalkaival szemben Darvas Béla a GMO
Kerekasztal és a Magyar Ökotoxikológiai Társaság
alapító elnöke érvelt. Megszólt az ügyben Kökény
Attila (Kakasszéki Biogazdálkodási Kft.) is, aki magát biotermesztőként jellemezte, és Sallai elnök
úr ismeretlen okból kérte fel, hiszen mezőgazdasági szakképzettsége nincs. „Ha én is most Dalmandról egy Gyenei Ferencnek azt mondom,
hogy dobd el a glyphosate-ot, és mostantól nincs
gyomirtás vele, hát akkor hasba szúrja magát
vagy engem, tehát gyakorlatilag nincsenek olyan
kézenfekvő alternatívák jelenleg, amire azt tudnánk mondani, hogy jó, ha ezek nincsenek, akkor
mit csináljunk helyettük?”. A gondolat abszurditása többrétű: (i) a hazai zöld pártból (LMP) választott elnök dilettáns hozzászólót kér fel; (ii) az ún.
biogazda a glyphosate használatára buzdít, miközben ebben a minőségében számára minden
szintetikus növényvédő szer alkalmazása tiltott.
Tanúsítója a 2000-ben alapított Hungária Öko
Garancia Kft. Vajon mit szólhatnak ehhez a fejleményhez a minisztérium, a tanúsítók és a fogyasztók? Döbbenetes, hogy az egészségügy képviseletében megjelent Biró Krisztina (Emberi Erőforrások Minisztérium) nem tárgyalta a glyphosate rákkeltő hatását. A WHO-hoz tartozó International Agency for Research (IARC) 2015-ben a
glyphosate 2A rákkeltő besorolását tette közzé,
és erre eddig az európai kormányok adtak. Az
OFFB jelen lévő tagjai Bencsik János elnöksége
alatt az alábbiak szerint szavaztak: egy igen és hat
tartózkodással a bizottság elvetette a glyphosate
ügyének tárgysorozatba vételét. Győzött tehát a
passzivitás. Elnökölt Bencsik János (Fidesz-KDNP),
tagként jelen volt Turi-Kovács Béla (Fidesz-KDNP),
Bartos Mónika (Fidesz-KDNP), Manninger Jenő
(Fidesz-KDNP – az ülésen nem szólalt meg), Varga
Gábor (Fidesz-KDNP – az ülésről késett) és Heringes Anita (MSzP). Helyettesítési megbízást ketten
adtak. Csöppnyi rejtély számomra, hogy a jegyzőkönyv szerinti 8 szavazatból, hogyan lett minden
szavazáskor 7.
db
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Szakcikk
Gyomnövények ellen alkalmazott hatóanyagok akut toxicitása
Gyurcsó Gergő, Simon László, Székács András és Darvas Béla
NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Ökotoxikológiai Osztály, Budapest
Az Európai Unió re-regisztrációs programja jelentősen csökkentette az engedéllyel rendelkező gyomirtószer-hatóanyagok számát. Az állandó testhőmérsékletű gerincesekre nézve a hatóanyagok közül a
bromoxynil, metribuzin és a haloxyfop-P közepesen veszélyes. Vízi élőlényekre a pyraflufen-ethyl kockázatosnak bizonyult. Földigilisztára a flazasulfuron jelentősen mérgező. A mézelő méhre orális és kontakt
módon ható gyomirtók részben átfednek egymással. A phenmedipham, sulfosulfuron, imazamox, metsulfuron-methyl és ethofumesate mérsékelt toxicitást mutattak.
Kulcsszavak: gyomirtó szerek, szulfonil-karbamidok, bromoxynil

Acute toxicity of herbicide active ingredients
Gergő Gyurcsó, László Simon, András Székács és Béla Darvas
NAIK Research Institute for Agro-Environmental Sciences, Department of Ecotoxicology, Budapest

The pesticide re-registration program of the European Union has significantly reduced the number of
authorized herbicide active ingredients. Among these substances, bromoxynil, metribuzin and
haloxyfop-P are moderately hazardous to vertebrates with a constant body temperature. Pyraflufen
ethyl may be risky for aquatic organisms. On earthworms, flazasulfuron is significantly toxic. Herbicide
active ingredients acting on the honeybee under oral or contact exposures partially overlap with each
other. Phenmedipham, sulfosulfuron, imazamox, metsulfuron-methyl and ethofumesate showed moderate toxicity.
Keywords: herbicides, sulfonylureas, bromoxynil

A Magyarországon 1962 és 2016 között használt gyomirtó hatóanyagok [Székács 2006,
Ocskó 2016] akut toxicitását a Pesticide Manual [Tomlin 1997, Darvas 2006, Polgár és
Schmera 2006, MacBeam 2012] alapján összegezzük. Szükséges esetekben a Pesticide Properties Database (PPDB, University of
Hertfordshire) nyilvános szolgáltatását is használtuk.
Magyarországra 1962 óta összesen 204 különféle gyomirtószer-hatóanyag került be
[Gyurcsó és Darvas 2015]. Az engedélyezett
gyomirtószer-hatóanyagok száma 2002-ben
volt a legnagyobb (148 db), ám az Európai
Unió re-regisztrációs programjai hatására az
idei évben már csak 109 hatóanyag rendelkezik érvényes hatósági engedéllyel. Meglepetésünkre 19 régebben használt hatóanyag ese-

tében nem találtunk már toxicitási adatokat.
Ez szembetűnő volt a többségében kivont antidótumok esetében [Kőmíves 1992], amelyek
a talajok mikrobiális életét, és ezáltal az oda
kerülő gyomirtók lebontását is gátolják.

Emlősök
Az emlősök csoportjára nézve patkányra
(Rattus norvegicus) 181 adatot találtunk. Az
első húsz herbicid hatóanyag akut toxicitása,
amelyekre a hím patkány a legérzékenyebben
reagál, a kivont hatóanyagokat nem számolva:
bromoxynil (81-177 mg/kg), diquat dibromide,
haloxyfop-P, dimethenamid-P és mecoprop-P
(1. ábra). A felsorolt herbicid hatóanyagok
LD50-értékeinek tartománya 81-431 mg/kg-ig
terjed. Emlősökre gyakorolt akut veszélyességük lényegesen elmarad az idegmérgekhez
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1. ábra Akut orális toxicitást (LD50) mutató gyomirtószer-hatóanyagok hím patkányon (*-val jelöltek kivontak)
tartozó rovarirtó szerektől (ott az első húszban <50 mg/kg – jelentősen mérgező hatóanyagokat találunk), de hasonló a gombaölő
szerekhez, vagyis általában a közepesen mérgező kategóriába (50-500 mg/kg) tartoznak.
Különösen a bromoxynil emelhető ki 81 mg/kg
értékkel.

irtószer-érzékenysége ismert [Harrington et
al. 1996], de a Pesticide Manual esetükben
NOEL (mg/kg/év) értékeket ad meg. A terbuthylazin (0,4 mg/kg/év) és a tritosulfuron
(0,5 mg/kg/év), prosulfuron és metobromuron
alacsony értékei figyelmeztetőek. Ez utóbbi
eredmény elgondolkodtató abban a tekintetEgéren a bromoxynil (110 mg/kg) közepesen ben, hogy kedvelt háziállatunk veszélyeztemérgező. Nyulakon is a bromoxynil (260 mg/ tettségét (a 2,4-D rákkeltő hatását kutyákon
kg) mérgezősége emelhető ki. A kutyák gyom- felvetették) vajon nem kellene-e kiemelten
értékelnünk [Hayes et al. 1991].

2. ábra Virginiai fogas fürjön számottevő akut orális toxicitást (LD50) mutató
gyomirtószer-hatóanyagok (a *-val jelöltek kivontak)
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Madarak
A magevő virginiai fogas fürj (Colinus virginianus) esetében 103 LD50 adat ismert. Az első 15
herbicid hatóanyag között találunk csak olyan
akut toxicitási értékeket, amelyekre a virginiai
fogas fürj érzékenységgel reagál (2. ábra). A
kivont hatóanyagokat nem számolva a metribuzin (164 mg/kg) esik csupán a közepesen
mérgező kategória első részébe (<200 mg/kg),
míg a dicamba, bromoxynil, MCPB, MCPA és a
haloxifop-P a második részébe (200-500 mg/
kg). A linuron, dimethenamid-P, bentazone és
a haloxyfop-P-methyl az enyhén mérgező (500

-2000 mg/kg) kategóriában jelenik meg. Az
állandó
testhőmérsékletű
gerincesek
(emlősök és madarak) közül a bromoxynil,
metribuzin és a haloxyfop-P közepesen veszélyesek.
Madarakra nincs elfogadott modellállat, ezért
a vizsgálatok egy részét más madárfajon nézték. Ez az adatok összevetését nagyban megnehezíti. A vízi madarakat reprezentáló tőkés
réce (Anas platyrhynchos) fajra közepesen
mérgezők (az LD50 érték <200 mg/kg) a
propyzamide (>14 mg/kg) és diquat dibromid
(83 mg/kg).

3. ábra Szivárványos pisztrángon számottevő akut toxicitást (LD50) mutató
gyomirtószer-hatóanyagok (a *-val jelöltek kivontak)
Halak
A madarakat A halakat képviselő szivárványos
pisztrángon (Oncorhyncus mykiss) 160 herbicid-hatóanyag akut hatását vizsgálták meg. A
húsz herbicid hatóanyag LC50-értékeit oszlopdiagramon ábrázoltuk (3. ábra). A szivárványos pisztrángra nézve a legtoxikusabb herbicid hatóanyagok a következők: bromoxynilbutyl (32 µg/l) pyraflufen-ethyl, oxyfluorfen,
fenoxaprop-P-ethyl, haloxyfop-P-methyl és a
quizalofop-P-ethyl. Valamennyien a közepesen mérgezők kategóriájába tartozók. Vízi és
változó testhőmérsékletű gerincesek (halak,

kétéltűek és hüllők) számára más hatóanyagok jelentenek veszélyt, mint az állandó testhőmérsékletű gerinceseken láttuk.
Halakra sincs általánosan elfogadott egyetlen
modellállat, ezért a vizsgálatok egy részét más
halfajon végezték el. Ez az adatok összevetését lehetetlenné teszi. A kevésbé érzékenynek
tartott kékkopoltyús naphalra (Lepomis
macrochirus) 109 adat található. A kiemelhető
hatóanyagok (LC50 érték <200 µg/l) a haloxifop-P-methyl (88 µg/l). Gyomirtó szerekre
pontyon (Cyprinus carpio) a propaquizafop
(190 µg/l) bizonyult közepesen mérgezőnek.
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Gerincesek közül a kétéltűeknek és hüllőknek
nincs modellállata. Az ezekre vonatkozó veszélyességet a halakon talált értékekből próbálják levezetni, ami természetesen képtelenség. Az atrazine hatóanyag hormonmoduláns
hatásának felismerése karmosbékán (Xenopus
laevis) ennek jellegzetes iskolapéldája [Hayes
et al. 2002, 2010].

Földigiliszták
A Lumbricus terrestris földigilisztafajon a hatóanyagok közül 89-et vizsgáltak meg (4. ábra).
A közönséges földigilisztára a flazasulfuron
jelentősen mérgező (15,75 mg/kg). A közepesen mérgezők között találjuk a bromoxynil,
chlorpropham, diquat dibromide, dimethachlor, ethofumesate, prosulfocarb, phenmedipham és a quinoclamine hatóanyagokat.

4. ábra Földigilisztán számottevő akut toxicitást (LD50) mutató gyomirtószer
-hatóanyagok (a *-val jelöltek kivontak)

5. ábra Nagy vízibolhán számottevő akut toxicitást (LD50) mutató gyomirtószer-hatóanyagok (a *-val jelöltek kivontak)
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Rákok
A nagy vízibolhára (Daphnia magna) 151 hatóanyagot vizsgáltak meg. Az 5. ábrán láthatók
az LD50-értékek. A nagy vízibolhára a pyraflufen-ethyl (100 µg/l) közepesen mérgező. A
diflufenican, quizalofop-P-ethyl, pendimethalin, linuron és a prosulfocarb úgyszintén közepesen mérgező. A vízi élőlényekre (halak és
rákok) általában hasonló érzékenység mérhető. A pyraflufen-ethyl mindkét csoportban
veszélyesnek bizonyult.
Mézelő méh
A mézelő méhekre (Apis mellifera) orális úton
ható herbicid hatóanyagok közül 102-re nézve
találtunk toxicitási adatot. A mézelő méhekre
táplálkozás útján leghatásosabb hatóanyagok
(6. ábra): bromoxynil (5 µg/méh), tribenuronmethyl, mecoprop, mesotrione, diquat dibromide és propaquizafop. Azonban nem feltétlenül ezeket a hatóanyagokat találjuk méhekre
veszélyes jelöléssel. A készítményformázás
igen sokat változtathat a hatóanyag mérgezőségén. A bromoxynil tartalmú-termékek közül
veszélytelennek ítélik a Bromotril, Emblem,
Sunflex; mérsékelten veszélyesnek a Mextrol;

míg kifejezetten kockázatosnak a Pardner és
Sabel készítményeket [Ocskó 2016].
A mézelő méhekre érintkezés (kontakt hatás)
útján ható herbicid hatóanyagok közül 118-ra
nézve találtunk adatot. Az LD50-értékek között
a leghatékonyabbak (7. ábra): S-metolachlor
(>0,2 µg/méh), foramsulfuron, thifensulfuronmethyl és ethametsulfuron-methyl. Az Smetolachlor készítményei ennek ellenére nem
méhekre veszélyes kategóriában vannak feltüntetve. Ennek oka az is, hogy készítmények
méhek által nem látogatott kultúrákban engedélyezettek, vagy olyan időben alkalmazzák
ezeket, amikor méhekkel nem kerülnek kapcsolatba. További kockázatértékelési indoklás
lehet az alacsony területi dózis is [Darvas
2006].
Mézelő méhen az orális és kontakt módon
ható gyomirtó hatóanyagok részben átfednek
egymással. A phenmedipham, sulfosulfuron,
imazamox, metsulfuron-methyl és ethofumesate mindkét kezelési formában mérsékelt toxicitást mutatott. Ahogy látjuk a gyomirtók
mézelő méhen potenciális veszélyt jelentenek, de ennek gyakorlati megnyilvánulása alacsonyszintű.

6. ábra Mézelő méhen számottevő akut orális toxicitást (LD50) mutató gyomirtószer-hatóanyagok (a *-val jelöltek kivontak)
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7. ábra Mézelő méhen számottevő akut kontakt toxicitást (LD50) mutató gyomirtószer-hatóanyagok (a *-val jelöltek kivontak)
Következtetések
A gyomirtó szerek közül legtöbbször a szulfonil-karbamidok és a bromoxynil hívták fel magukra a figyelmet. Kutyák nagy valószínűséggel kerülhetnek kapcsolatba a gyomirtó szerekkel [Knapp et al. 2013], különösen vonatkozik ez a kotorék- és vadászkutyákra. A kezelt
városi parkokban való sétáltatás és szaglászás
sem más előjelű. Úgy tűnik, hogy esetükben a
herbicidhasználat városi parkokban való felülvizsgálata célszerű lenne.
A hasznos élőszervezetekre (pl. parazitoidok,
predátorok, vadon élő megporzók, lebontók)
kiterjedő átfogó vizsgálatok hiányában kérdéses, hogy mire épülnek korunk integrált technológiái [Polgár és Schmera 2006]. Gyomirtó
szerekkel különösen kevés mellékhatásvizsgálatot végeztek, s közülük az algákra vonatkozó széleskörű tájékozódás különösképpen fontos lenne, hiszen vízoldható hatóanyagaik felszíni vizekben való megjelenése változásokat generálhat az érintett ökoszisztémában [Klátyik et al. 2017].
Köszönetnyilvánítás
A szerzők köszönetet mondanak Nechay Erzsébetnek (NAIK AKK) az adatbázison végzett
korábbi munkáért.
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alkalmazott hatóanyagok akut toxicitása. bioKontroll, 7 (2), 4-10.

Az atrazine feminizálta a Xenopus laevis hímeket. Kloáka (A-C) és gonádok (D-F)
a hím (A és D), az atrazine hatóanyagnak kitett hím (B és E) és nőstény (C és F)
ZZ állatok (genetikai hímek) kontroll hím (A és D) számára. (G) Atrazine által indukált neo-nőstény (genetikai hím, ZZ) egy kezeletlen hímmel párosul. (H)
Ugyanaz a pár, mint G-ben, tojástermelés. A tojások (H) életképesek voltak, és
olyan lárvák keltek, amelyek túlélték a metamorfózist és elérték a felnőttkort
(Fotó: Hayes et al. 2010)
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Szakcikk
A század glyphosate-háborúja1
Darvas Béla és Székács András
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Agrár-Környezettudományi Kutatóintézet, Budapest
A glyphosate állományszárításra gyakran használt, totális gyomirtószer-hatóanyag, amely tetemes mértékű felhasználása miatt gyakran eredményez szermaradékot. A glyphosate-tűrő GM-növények (erre
van alapozva az európai baromfi- és sertéstakarmányozás is) terjedésével a hatóanyag felhasználása
még szélesebb körűvé vált. Ma a bolygó legjelentősebb forgalmat lebonyolító generikus növényvédő
szere. Vízoldhatósága miatt gyorsan szétterjed a környezetünkben, és gyakori bomlástermékével együtt
(AMPA) mindenhol megtalálható. A német sörökben, a brit péksüteményekben, az argentin tamponban
való megjelenése együtt járt a vérben és vizeletben való megjelenésével. Sokféle mellékhatás mellett,
az IARC (WHO) a non-Hodgkin-limfóma okozásával gyanúsítja. Egyesek a korábbi formázó szert (POEA)
vádolják. Más, de onkológiában nem jártas szervezetek (EFSA, US EPA) vitatkoznak vele, hogy a környezeti szennyezés nem éri el azt szintet, amikor ez a hatás kialakulhat. Az Európai Unió több tagállama a
hatóanyag (glyphosate) kivonását tartja megfelelő megoldásnak.
Kulcsszavak: glyphosate, AMPA, GMO, szója, IARC, non-Hodgkin-limfóma, POEA

Glyphosate War of the Century
Béla Darvas & András Székács
National Agricultural Research and Innovation Centre, Agro-Environmental Research Institute, Budapest

Glyphosate is a total herbicide that is often used for desiccation, and due to its immense application
volume often results in residue in crops. With the spread of glyphosate-tolerant GM crops (that currently consitutes the basis of the European poultry and pig foraging sector), the use of the active
substance has become even wider. Today, it is the planet's highest turnover generic pesticide. Due to
its water solubility, it spreads rapidly in our environment and can be found everywhere along with its
frequent degradation product (AMPA). Its appearance in German beers, British pastries, Argentine tampons has been associated with its appearance in blood and urine. In addition to its several side effects,
IARC (WHO) suspects this substance of causing non-Hodgkin's lymphoma. Some accuse the former formulation agent (POEA). Other but not oncology-based organizations (EFSA, US EPA) argue that environmental pollution does not reach the level at which this effect may occur. Several Member States of the
European Union consider the withdrawal of the active substance (glyphosate) to be an appropriate
solution.

A DDT és az atrazine megelőzték már a
glyphosate baljós történetét [Darvas 2000]. A
DDT ma is kimutatható a hazai talajaink 4050%-ából és a kismamák anyatejéből, továbbá
az atrazine a felszíni vizeinkből, üledékeikből,
a talajvízből és az ivóvízből is. Mindkettőjüket
hormonmoduláns hatással vádolják [Darvas &
Székács 2006]. És persze nem is ez lesz az

utolsó vita, amit a követő tudományterületeknek (értsd környezetanalitika, ökotoxikológia,
környezet-egészségügy) meg kell vívniuk a
terméktulajdonosokkal. Gyógyszereink gyorsan változnak, amin már nem is csodálkozunk.
Mellékhatásprofiljuk előzetesen terebélyes
lesz. Nem lenne ez másként a növényvédő
szerekkel sem, ha a toxikológia több figyelmet

1

A cikk Jordán Ferenc felkérésére a Természet Világa különszáma részére készült, de a különszám megjelenésére
végül számunkra ismeretlen okból nem került sor.
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szentelne rájuk. Itt a követést a gazdasági/
termelési érdekek jelentősen lassítják, miközben a szermaradékot nem tudatosan fogyasztjuk, mint betegség esetén a gyógyszereket. Az
Európai növényvédőszer re-regisztráció az
első akciói során, 2012-ig ~130 hatóanyagot
(1. ábra) nem tartott alkalmasnak arra, hogy

az ún. pozitív listájára tegye, ami lehetőséget
biztosítana a tagországi használatukhoz. Ennek a revíziónak a szükségességét a rendszerváltáskor jeleztük a hazai minisztériumok felé
[Darvas 2000], de csak az Európai Unióhoz
való csatlakozás érte el, hogy ez nálunk is
megvalósuljon.

1. ábra Hatóanyagcsoportok alkalmazhatósága Magyarországon
2002-től jelentős profiltisztítás zajlik az irtószerek területén, ami az európai fogyasztók
érdekeit szolgálja elsősorban, hiszen a kivont
hatóanyagok között igen sok előzetesen mutagén minősítést kapott, aminek kapcsolata a
rákkeltő hatással szoros. Nem valósult meg
eddig számottevő revízió a gombaölő szerek
területén, de a négy szakaszra tervezetett reregisztráció még most is folyamatban van. A
hazai rossz statisztikánk – ami érzékeny népességrészt feltételez – alapján ez számunkra
sem figyelmen kívül hagyható szempont. Nézzük ebből a világ eladási statisztáját vezető
hatóanyagot, vagyis a glyphosate totális
gyomirtó negyvenéves történetét [Székács &
Darvas 2012].

gazdasági karriert futott be. Az aminosavszármazékok csoportjába tartozó vegyületet
vetés előtti (pre-emergens) gyomirtásra, valamint csemetekertek és ruderális területek
gyommentesítésére használták. Az eredeti
szabadalom lejárta után (2000) széleskörű
generikus forgalmazás kezdődött (jelenleg az
évente forgalmazott glyhosate-mennyiség 910
-950 ezer tonnára tehető, ami jóval több, mint
2000 ezer tonna/év készítménynek felel meg).
Ma kínai gyárak uralják a hatóanyag világpiacát. A géntechnológiai úton módosított (GM)
növények eddig legfontosabb gazdasági csoportját éppen erre a hatóanyagra tették tűrőképessé, s ez volt az, ami jelentősen bővítette
(értsd post-emergens felhasználás) a hatóanyag lehetőségeit [Duke & Powles 2008].

A glyphosate gyomirtó hatását Baird és munkatársai [1971] írták le. A Monsanto tulajdo- A glyphosate a növényekben lezajló sikiminnában lévő nem szelektív, felszívódó ható- sav-anyagcsereutat gátolja; megakadályozza a
anyag a kilencvenes évek közepére jelentős központi intermedier kialakulását katalizáló
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enzim, az 5-enol-piruvil-sikiminsav-3-foszfátszintáz (EPSPS) működését oly módon, hogy a
foszfoenol-piruvát analógjaként annak helyére kötődik az enzim szubsztrátumaként. Ez az
anyagcsereút-gátlás a triptofán, a fenil-alanin
és a tirozin szintézisét gátolja. Ezen esszenciális aminosavak szintézisének hiánya rövid időn
belül a növényben a fehérjeszintézis leállását,
így a növény pusztulását okozza. Mivel az öszszes magasabb rendű növényben megtalálható ez a metabolikus út, ezért a hatás totális.
Mivel növényekben a levelekre kijuttatva képes a gyökér felé vándorolni, így a viszonylag
ritkább, bazipetálisan transzlokálódó hatóanyagok közé soroljuk. Vízoldhatóságának
fokozása céljából a készítményekben gyakran
ammónium, izopropil-amónium, nátrium, illetve trimetil-szulfónium (trimézium) kationos
sója formájában hozzák forgalomba [Darvas et
al. 2011].

lik. Az epsps grg23ace5 az Arthrobacter globiformis-ból leírt, de már szintetikus génváltozat.

A további lehetőség a növényben olyan enzim
termeltetése, amely inaktiválja a glyphosate
hatóanyagot. Ennek egyik útja oxidatív lebontás: a goxv247 gén az Ochrobactrum anthropiból származik, és a glyphosate-oxidáz enzimet
kódolja, aminek hatására a glyphosate-ból
fitotoxicitás szempontjából kevésbé hatékony
közti termék: amino-metil-foszfonsav (AMPA)
és glioxálsav (vagy glioxalátsó) keletkezik.
Szermaradékok szempontjából ezekre a bomlástermékekre kell számítani. Az AMPA – ami
a természetes környezetünkben amúgy is
jócskán keletkezik az alapmolekulából – vízszennyező és hormonmoduláns hatása is ismert. A metabolikus inaktiválás másik útja
acilezés: a Bacillus licheniformis gat4621 és
gat4601 génjei átlal kódolt enzimek a glyphoA glyphosate gyomirtószer-hatóanyag ma a sate N-acetil metabolitját állítják elő.
világon a legjobban fogyó generikus készítményekben fordul elő. Terjed az állományszárítá- A növényi géntechnológia sokféle megoldássi célra való használata is, ami könnyen szer- sal települt a glyphosate hatóanyagra, vagyis
maradék-problémákkal járhat. Kínai gyártók a a gazdasági tevékenységének ez található a
világon most fogyó mennyiség sokszorosának vezető pozíciójában (2. ábra); a rendkívüli
gyártására is képesek lennének. A szunnyadó befolyású gazdasági érdekközösségnek talán
kapacitás a GM-technológia európai bukdá- ez ma a legfontosabb hatóanyaga. Az Egyesült
csolása miatt (vetési engedély Európában Államokban a 2016-ban termesztett szója 94%
nincs) a glyphosate-tűrő növények európai -a, a kukorica és gyapot 89-89%-a gyomirtótermesztésének elmaradása miatt alakult így. szertűrő (értsd valamely konkrét hatóanyagra
mutat magasabb tűrőképességet). Ebben a
Jelentős számú genetikai esemény fűződik a glyphosate része meghatározó szerepet játglyphosate-tűrés képességéhez. A glyphosate- szik. A nemzetközi fajtatulajdonosokon
tűrést többféle gén segítségével lehet elérni. (Bayer/Monsanto, Dow, DuPont/Pioneer, GeLeggyakoribb ezek közül a hatóanyag recepto- nective SA, KWS Saat), hatóanyaggyártókon
raként működő EPSPS enzim helyett a glypho- (Zhejiang Wynca Chem. Co., Zeijang Jinfanda
sate-ra nem vagy kevésbé érzékeny EPSPS Biochem. Co. and Hubei Xingta Chem. Grp,
enzimfehérje-variáns termeltetése a GM- Nantong Jiangshan Agrochem. Chem. Co.,
növényben az azt kódoló epsps gén bevitelé- Sichuan Fuhua Agricult. Inv. Grp, Jiangsu
vel. Az epsps gének közül a cp4 epsps a legré- Yangnong Chem. Grp, Jiangshu Good Harvestgibb változat, amely mikrobiális eredetű: az Welen stb.) és forgalmazókon kívül tehát a
Agrobacterium tumefaciens CP4-es törzséből szakági (szója, kukorica, gyapot) termelői szöszármazik. Az m epsps és 2m epsps az előzőtől vetségek (ezek utaztatták a hazai képviselőket
eltérően már kukoricából származnak, és a és újságírókat, hogy a technológiával megisfejlesztés egy haladottabb változatát képvise- merkedjenek) is érdekeltek ebben az üzlet-
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2. ábra A „herbicidtűrő” (HT: glyphosate- és glufosinate-tűrő) növények terjedése az Egyesült
Államokban (az USDA adatai alapján)
ben, ami az Egyesült Államok (nagykövetei
leköszönésük előtt Magyarországon is lobbiztak a géntechnológia mellett) meghatározó
mezőgazdasági érdekévé is tette a GMnövények ügyét. Nem, véletlenül áll a Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerség (TTIP) mezőgazdasági céljai között első
helyen az a passzus, ami az európai GMnövények engedélyezési kérdését alapvetően
változtatná meg. A Syngenta és ChemChina
fúziója éppen az üzleti élet érdeklődésének
fókuszában áll ma, azt követően, hogy a Bayer
megvásárolta Monsanto-t. Vajon lehetséges
itt a környezet- és egészségtudományokra
koncentráló kutatóknak sikert elérni, és azt
mondani, hogy eddig tartott csak a glyphosate
sikertörténete? Mennyiféleképpen lehet átértelmezni a toxikológia eredményeit?
A glyphosate vízoldhatósága a környezetünkben való gyors eloszlását teszi lehetővé, ilyen
módon a hatóanyag megjelenik a felszíni vizeinkben és italainkban is. Európában még alacsonyabb szinten, mint az Egyesült Államok-

ban, ahol a HT-növények előfordulása gyakori.
Ugyanakkor Európában is diffúz szennyező,
Norvégiában és Franciaországban hegyi patakok vizében is kimutatták. A felszíni vizekből a
szennyezés ivóvizeinkbe és élelmiszereinkbe
kerülhet. Nem véletlen a német sörben (az
árpa 20%-át deszikkálják) és a brit péksüteményben (felhasználása gyors emelkedést
mutatott) való megjelenése. Hozzá kell tenni,
hogy a glyphosate detektált szintjei a sörben
lényegesen alacsonyabb toxicitást jelentenek,
mint a sör alkoholtartalma, de a vizsgált esetekben az ivóvízben megengedhető határérték fölött voltak (egy esetben 300-szoros mértékben). Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) idén közölt szermaradékvizsgálati összefoglalója [EFSA 2016] kedvezőbb képet mutat: 2014-ben 22 EU tagországban (döntően Németországban) élelmiszeralapanyagokban és feldolgozott élelmiszerekben végzett vizsgálatok 4,2%-ában találtak
glyphosate-maradékot, túlnyomó többségükben a vonatkozó maximális szermaradékhatárértékek (MRL) alatt, egyetlen eset kivételével, amikor egy szárazbab-mintában a
szermaradék (2,3 mg/kg) 15%-kal a határérték
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fölött volt. Az emberi vizeletből való kimutathatósága sem meglepő, hiszen így ürül a szervezetből. Anyatejben való megjelenését vitatják. A RoundupReady gyapot következtében
az argentin tamponokban való glyphosate és
AMPA szermaradék előfordulása is ismert.
Szerencsénk, hogy könnyen ürül, bár az ivóvízszennyezés így is folyamatos expozíciót biztosíthat.
Vita tárgyát képezi, vajon nem azért mutatjuke ki a glyphosate szermaradékait mind gyakrabban, mert az analitikai módszereink javulnak? Ez kétségtelenül hozzájárulhat a kimutatások gyakoriságához, azonban az évi ~1000
tonnás kijuttatás mellett az lenne az igazán
meglepő, ha ezen hatalmas mennyiségnek a
maradéka nem jelenne meg a terményekben,
élelmiszerekben és környezeti mátrixokban.
A Codex Alimentarius glyphosate-ra vonatkozó MRL értékei meghökkentő változatosságot
mutatnak, és folyamatos emelésre kerültek.
Száraz lencsére például 5 mg glyphosate/kg ez
az érték, de az Európai Bizottság Egészségügyi
és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatósága növényvédőszer-adatbázisa (EC DG SANTE) szerint 10 mg/kg is elfogadható. Tojásban, tejben
és húsfélékben 0,05 mg glyphosate/kg az MRL
érték (az EC adatbázisban is, bár disznóvesére
0,5, marhavesére 2 mg/kg), míg takarmányozási célú lucernában és egyéb szénafélékben
500 mg glyphosate/kg is rendben lévő. Száraz
kukoricaszárban 150 mg glyphosate/kg az
MRL érték, míg kukoricaszemben 5 mg
glyphosate/kg (az EC adatbázisban 1 mg/kg).
Olajrepcében és gabonafélék magvaiban viszont 30 mg glyphosate/kg érték az elfogadott. Abszolút érthetetlen a búzára és rozsra
vonatkozó érték (az EC adatbázisban ez 10
mg/kg), hiszen a belőlük készült kenyerek/
péksütemények mindennapos fogyasztásúak,
vagyis az ún. fogyasztói kosárban hangsúlyosan jelenlévők.

nyozott tehenek teje alatta maradhatna a
megadott alacsony értéknek. A cp4 epsps gént
tartalmazó MON 00101-8 vagy MON 00163-7
lucernák dokumentációi – ahol ez mindennapi
problémává válhat – az EU-ban még benyújtásra sem kerültek. Szójára az MRL érték 20
mg glyphosate/kg. A szója virslikben és felvágottakban fehérjekiegészítésként szerepel; a
csere (400-szor magasabb MRL érték) a
glyphosate-tartalmat illetően igen előnytelen.
Korántsem látjuk koherensnek a jelenlegi MRL
-értékrendszert, aminek a fogyasztói kosárhoz
kellene alkalmazkodnia, aminek kifejezett
nemzeti mintázata van.
2015. március 20-án az IARC bejelentette (11
ország 17 szakértője volt társszerző a közleményben) öt növényvédőszer-hatóanyagra
vonatkozó karcinogén minősítését [IARC
2016]. 2A (valószínű humán rákkeltő) minősítésű kategóriába sorolja a malathion
(valamikor nálunk is sokat használtak belőle
települések szúnyogállomány-gyérítésére) és
diazinon (hosszú ideig nálunk is a leggyakoribb
talajfertőtlenítő szer volt) rovarölő szereket és
a glyphosate gyomirtót, míg 2B kategóriába
(lehetséges humán rákkeltők) a tetrachlorvinphos és parathion rovarirtókat. Ezek közül
Európa számára a rovarölő szerek már csak a
kínos múlt részei. Nem használhatjuk ezeket
régóta, és most sincs ezek körül semmiféle
vita. Nincs üzlet, hát mindenki helyesel. A fogyasztó pedig azt mondhatja, hogy jobb későn, mint soha, már ami az ebbéli tudására
vonatkozik. Nem így a glyphosate gyomirtó
esetében, ami a vezető üzlet a növényvédőszer-iparágban, s ezen túlmenően az európai
takarmányok meghatározó része, ami csak
GM-szójával fedezhető.

1985-ben az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalánál (US EPA) a glyphosate C minősítést (lehetséges humán karcinogén) kapott. 1991-ben azonban az EPA ezt a minősítést visszavonta, és E csoportba (bizonyosan
Nehéz azt feltételezni, hogy a kiemelkedő nem humán karcinogén) sorolta át. Ez az a
szermaradékú lucernával és szénával takarmá- kategória, ami előtt kísérleteket végző értet-
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lenül áll. Azt lehet állítani, hogy bizonyos kísérleti körülmények között és vizsgálati módszerekkel rákkeltő hatás nem mutatható ki, de
hogy ez bizonyosságot jelentene azt illetően,
hogy más vizsgálatokban és módszerekkel
ilyesmi nem mutatható ki, az nem következik
ebből. Nagyon sok kromoszomális szintű mutagén génszinten nem jelez, vagyis a klasszikus Ames-teszt ártalmatlannak találja, míg a
mikronukleusz-képződés erőteljes.
2015. november 12-én az Európai Unió nyilvánosságra hozta az ellenvéleményét [EU 2015],
amelyet az EFSA állásfoglalása követett [EFSA
2015], amely nem tartja valószínűnek, hogy a
glyphosate rákkeltő lenne. Hasonló állásfoglalásnak adott hangot az ENSz Élelmezésügyi és
Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és Egészségügyi Szervezete (WHO) növényvédőszermaradékokkal foglalkozó közös szakértői bizottsága [JMPR 2016], és volt az IARC szakértői között is, aki bírálta az IARC álláspontját
[Saracci 2016]. Volt, aki ezt úgy kommentálta,
hogy a Monsanto és a többi gyártó (pl.
Adama, Agria, Agro-Chemie, Arysta, Barclay,
Cheminova, Dow, Nufarm, Pinus, Sharda, Sinon és Syngenta) fellélegezhetett.
Az IARC és az EFSA véleményei közötti jelentős különbséget eredményező tényezők: (a)
az EFSA csak a glyphosate hatóanyagot értékelte, míg az IARC a gyakorlati szempontból
fontos készítmények hatását is vizsgálta. Ez
utóbbiban a formázására használt fagyúaminszármazékok (pl. POEA) önálló toxicitása jól
ismert (velük kapcsolatban az EFSA lépett is)
és nem elhanyagolható toxikológiai szempontú; (b) az IARC veszély alapú elemzést végzett,
míg az EFSA kockázat alapút – a kockázat alapú elemzés nem a veszély meglétét tagadja,
hanem bekövetkeztének valószínűségét mérlegeli; (c) az IARC a nemzetközi tudományban
megméretett adatok alapján hozta meg a
döntését, míg az EFSA használta az ipari kutatók nem hozzáférhető eredményeit is. Jelenleg ezek nyilvánosságra hozatala folyik.
Mit is jelent ez a kockázati alapú megközelítés? A kockázat leegyszerűsített definíciója

szerint a veszély és a kitettség szorzata, s azt
az elvet tükrözi, hogy kellő szintű kitettség
nélkül adott veszély nem jelent tényleges kockázatot. Olyan feltételezésekre épül például,
hogy milyen dózis elszenvedése nem jár
egészségügyi kockázatokkal. Vagyis ide tartoznak a naponta egészségügyi kockázatok nélkül
elfogyasztható mennyiség (ADI), illetve az ebből levezethető maximálisan elfogadható
szermaradék érték (MRL) fogalmai is. Az európai és észak-amerikai szakemberek más MRL
értékeket tartanak elfogadhatónak, illetve, az
EFSA az ADI értéket éppen a mostani kockázatbecslése során emelte 0,3-ról 0,5 mg/
testtömeg kg/nap értékre, miközben az embereket illetően jelentős egyéni érzékenységkülönbség létezik. Ennek szorzószámát nem tudjuk, csak becsüljük. Vagyis a kockázatértékelés
– akár egy mai PC-játékban – állítható értékeiben kezdőkre (érzékenyekre), átlagosakra és
haladókra (ellenállókra), s máris könnyebb
vagy nehezebb pályán/kritériumrendszerben
találjuk magunkat. Ilyen ez az egyébként jól
hangzó toxikológiai modellezés. A kijött adatok ennek megfelelően általánosságban használható eredménnyel szolgálhatnak. A kérdés
csupán az, hogy az érzékenység szempontjából szélső pontokon lévő személyek egészségéről mikor állítjuk azt, hogy az már elhanyagolható vesztesség.
Nézzük a konkrét példát a glyphosate esetében. A 0,5 mg/testtömeg kg/nap érték nem
számol a hormonmoduláns [Defarge et al.
2016], a krónikus (hosszú kitettség) és a hepatorenális toxicitás hatásaival (3. ábra). Ezek
bekövetkeztét engedélyezi az EFSA által használt ADI érték, amivel számítását végezte. A
kockázatértékelés tehát súlyos, valamennyinket érintő egészségügyi hatásokat figyelmen
kívül hagy. Közülük csupán az egyik a rákkeltő
hatás, most a világ még csak ezen vitatkozik
és próbálja megérteni az álláspontokat, de
hamarosan szembesülnie kell majd azzal, hogy
több mint ezerszer alacsonyabb koncentrációban is léteznek veszélyes hatások, mint például a hormonmoduláns hatás.
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3. ábra A különböző biológiai hatások megjelenése glyphosate koncentrációjának függvényében [Mesnage et al. 2015]. Megjegyzés: az egyes ismertetett adatok összevetése csak illusztratív jellegű, hiszen a bemutatott adatok nem minden esetben vethetők össze egymással.
Az IARC ezügyben vezető képviselője azt nyilatkozta, hogy az IARC intézménye függetlenebb és tevékenysége átláthatóbb, mint az
EFSA szervezetéé. Hovatovább azt is állította,
hogy az IARC felülvizsgálatát a világ onkológiában vezető szakértői végezték [Guyton et al.
2015]. Az EFSA az ipar által finanszírozott vizsgálati dokumentumokra is támaszkodott,
amelyek sem nem függetlennek, sem nem
mindenki (beleértve az IARC-t is) számára átláthatók. Ezzel tehát elindult egy eddig sohasem látott véleményháború három nagy szervezet (WHO IARC és az EFSA, továbbá az utóbbi mellett kiálló US EPA) között, amely valamennyiőjük hitelességét erodálta. Pro és
kontra szólaltak meg az ügyben tudóscsoportok. Ekkor nem is említettük Séralini és munkatársainak [2014] újrapublikált eredményeit,
akik szerint a glyphosate készítménye patkányoknál (Sprague-Dawley törzs) időskorban
emelte az emlődaganatok kialakulásának valószínűségét. Ezt az eredményt, az IARC sem
használta fel a monográfiájában, mára olyan
érzékeny témává vált ennek a közleménynek
a tartalma.
A glyphosate 2015-ös felülvizsgálatakor az
IARC külön kezelte a permetezőmestereken
végzett epidemiológiai vizsgálatokat. Itt mindig készítményről van szó. Esettanulmányokat

vetett össze, ami főként vérképzőszervi betegségekre (non-Hodgkin-limfóma, myeloma
multiplex, leukémia) vonatkozott. A tanulmány külön értékelte az állatkísérleteket. Elemezték a glyphosate felvételét és sorsát az
emberben, valamint hatásmechanizmusát.
Értékelésük szerint csak korlátozott bizonyíték
fűződik a glyphosate emberen való rákkeltő
hatásához, állatkísérletben viszont elégségesek az adatok a minősítéshez. Ebben döntő
szerephez jut a készítmények genotoxicitása
(mikronukleusz-képződés) és a kiváltott oxidatív stressz.
Felmérések szerint a non-Hodgkin-limfóma
előfordulásának kockázata növekszik a növényvédő szereket felhasználók körében.
Mindezt a glyphosate-tartalmú készítményekre is érvényesnek találták. Az Egyesült Államok kukoricaövezetében csak glyphosatetartalmú készítményekre fókuszálva a legtöbb
rosszindulatú betegségre elvégezve az elemzést, csak a kóros plazmasejt-szaporodás
(myeloma multiplex, plasmocytoma) előfordulási gyakoriságának enyhe növekedését tapasztalták (4. ábra). A mielóma a rosszindulatú hematológiai betegedések mintegy 10%-át
teszi ki. Mások egérbőrrák-modellkísérleteik
alapján arról számoltak be, hogy a glyphosate
több speciális fehérje indukciója miatt bőrtu-
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morok promótere lehet. Pár éve azt találták,
hogy a glyphosate a hormonfüggő mellrák
(T47D) esetében az ösztrogénreceptoron keresztül fejti ki a hatását. A glyphosate felhasználása a szójában annak fitoösztrogéntartalmával (genisztein) még hangsúlyozottabb lehet [IARC 2016].
A rákkeltéssel kapcsolatos gyanú azonban
csak egy a tizenhárom legfontosabb közül.
Ezek: (i) felszínivíz- és talajvízszennyezés (+
AMPA); (ii) mangántartalom csökkentése a
növényekben (következménye a hipotünetes
betegségek); (iii) talajban élő mikroorganizmusokra való hatás (Fusarium); (iv) vízi élőszervezetekre gyakorolt hatás (algák, kétéltű-

ek); (v) élelmiszerszennyezés (állományszárítás); (vi) gyapottermékek szennyezése
(tampon); (vii) keringési rendszerben való
megjelenés (vér, vizelet, anyatej); (viii) tápcsatornai betegségek (cöliákia – gluténintolerancia); (ix) citokróm P-450 izoenzimek
gátlása (detoxifikálás zavarai, kapcsolatos betegségek); (x) hormonmoduláns hatás
(aromatázgátlás); (xi) genotoxikus hatás
(mikronukleusz-teszt, comet-assay); (xii) rákkeltő hatás (rágcsálók); (xiii) teratogén hatás
(kétéltűek – 5. ábra). Samsell és Seneff
[2013a; 2013b; 2015a; 2015b] foglalták össze
a különböző irányú egészségügyi hatásokat,
bár ezeket sokféle kritika éri.

4. ábra Kóros plazmasejt-szaporodás mikroszkópos képe (forrás: DSMZ)
A glyphosate-vita sajnos környezet- és humántoxikológiai visszalépéseket is eredményez. A glyphosate hatóanyaggal és készítményeivel kapcsolatos engedélyezési és jogalkotási ellentmondásokra és a nyilvánosság ellenérzéseire adott válaszként a Monsanto Corp.
kiterjeszti a RoundupReady kultúrnövényeinek körét még elavultabb gyomirtószer-hatóanyagok, így pl. a dicamba (Roundup Ready 2
Xtend növények) felé [Monsanto Co. 2016].
A környezet- és élelmiszeranalitika tehát jelezte a glyphosate-problémát, ami a környezetet
tekintve még nem Európában súlypontos. Az
ökotoxikológia állatkísérletekben kóroki té-

nyezőnek mutatta ki, mind a glyphosate hatóanyagot, mind leggyakoribb formázó anyagát
a faggyúamin-származékokat (pl. POEA). Az
EU tagországai ez utóbbiak kivonására készek
a glyphosate-tartalmú készítményekből. Valóban csak ez a korábban hatás nélkülinek gondolt segédanyag a bűnös? A humán epidemiológiai tanulmányok eredményei nem megnyugtatók. A készítménnyel munkát végzők
körében a kóros plazmasejt-szaporodás kockázatának növekedésére figyeltek fel. Lehet
erre azt mondani – amit az EFSA tesz –, hogy
bár a veszély létezik, de a kockázata csekély,
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5. ábra Glyphosate (GBH és Gly jelölésű képek) kiváltotta teratogén hatás dél-afrikai karmosbéka-embrión [Paganelli et al. 2010]
gia. l’Harmattan, Budapest. 382.
miközben sörből, borból, felszíni vizekből mutatják ki? Véletlenszerűen kiválasztott európai Darvas B, Fejes Á, Mörtl M, Bokán K, Bánáti H, Fekete G,
Székács A (2011) A glyphosate alkalmazásának köremberek vizeletében találták meg.
nyezet-egészségügyi problémái. Növényvédelem 47,

387-401.
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Rövid közlemény
Rákkeltéssel gyanúsított hatóanyagok Európa növényvédelmében1
Darvas Béla
NAIK Agrár-Környezettudományi Kutatóintézet, Budapest

A glyphosate nevű totális gyomirtó ma a világon a legjobban fogyó generikus készítményekben fordul elő [Darvas et al. 2011]. A kelés előtti felhasználású felszívódó hatóanyag
számára a növényi géntechnológia teremtette
meg a lehetőséget a kelés után való felhasználás felé, de terjed az állományszárítási célra
való használata is, ami könnyen szermaradékproblémákkal járhat. Kínai gyártók a mostani
mennyiség sokszorosának gyártására is képesek [Székács & Darvas 2012]. A gyártásra felépített kapacitás ma fél teljesítménnyel is ellátja a világot. A szunnyadó kapacitás a technológia európai bukdácsolása miatt (vetési
engedély ezen a területen nincs) a glyphosate-tűrő növények széleskörű termesztésének elmaradása miatt alakult így.
Jelentős számú genetikai esemény fűződik a
glyphosate-tűrés képességéhez. Az 1. táblázat

csak az Európai Unió engedélyezési rendszerében előrehaladást elért fajtacsoportokat sorolja fel. Közülük is csak az egyszeres módosításokat, vagyis ezek többszörös módosításokban (stacked event) is előfordulhatnak. A terméknevek között a RoundupReady a leggyakoribb, amelyek használata a Roundup nevű
gyomirtóval párosul.
Akár glyphosate-tűrő EPSPS, akár a glyphosate fokozott lebontása révén, a módosított
növények lényegesen magasabb glyphosateterhelést képesek elviselni, mint természetes
társaik, viszont bennük több glyphosatemaradékra lehet számítani. Előbbi esetben
egyszerűen azért, mert az így termeszthető
növényeket a glyphosate nagyobb vagy gyakoribb dózisával kezelik, utóbbiban azért (is),
mert a – stabilabb – bomlástermékek magasabb szinten termelődnek.

1.kép A daganatképződés kezdeti lépése – igazodásra képtelen, új sejtpopuláció jelenik meg
(Fotó: UGREEN 3S/Shutterstock)

1

A cikk egy változata az Átlátszón jelent meg 2016-ban.
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1. táblázat Az Európai Unió engedélyezési rendszerében érvényes dokumentációval
rendelkező/tárgyalás alatt lévő glyphosate-tűrő fajtacsoportok listája a GMO Compass adatbázisa alapján (ellenőrzés az ISAAA adatbázisával)
Megjegyzések: RR – Roundup Ready; I – import és feldolgozás, F – takarmányba és élelmiszerbe keverhetőség, C –
vethetőség; nptII – kanamicin-rezisztencia gén; M – egyidejűleg több célra módosított genetikai esemény

A glyphosate-tűrő (RR) növények tulajdonosainak többsége nem vetési, hanem forgalmazási engedélyt célzott meg Európában. Ennek
oka lehet, hogy az EU tagországait vásárló szerepben képzelik el a nemzetközi cégek, másrészt, hogy itt az elutasítás egyáltalán nem
elképzelhetetlen következmény, ami egy termék megítélését máshol is erodálja. Így viszont az EU tagországaiba dél-amerikai
glyphosate-tűrő szójadara és -pép beszállítására kerül sor. Ezek takarmányokba keverése
a gyakorlat, azonban a szójatartalmú élelmiszereinkbe keresztszennyezés formájában ma
már gyakori a ~0,1% koncentráció.
A glyphosate vízoldhatósága a környezetünkben való gyors eloszlását teszi lehetővé, ilyen
módon a hatóanyag megjelenik a felszíni vizeinkben [Mörtl et al. 2013]. Európában alacsonyabb szinten, mint az Egyesült Államokban,

ahol az RR-növények előfordulása gyakori.
Ugyanakkor Európában is diffúz szennyező,
Franciaországban hegyi patakok vizében is
kimutatták. A felszíni vizekből a szennyezés
ivóvizeinkbe és élelmiszereinkbe kerülhet.
Nem véletlen a német sörben (az árpa 20%-át
deszikálják) és a brit péksüteményben
(felhasználása gyors emelkedést mutatott)
való megjelenése. Az emberi vizeletből való
kimutathatósága nem meglepő, hiszen így
ürül [Niemann et al. 2015]. Anyatejben való
megjelenését vitatják. Az RR-gyapot következtében az argentin tamponokban való glyphosate és AMPA szermaradék előfordulása is
ismert.
A RASFF adatbázisa 2011-2012-ben húsz esetet tart nyilván glyphosate maximálisan elfogadható szermaradék-érték (Maximum Residue Level – MRL) feletti előfordulásáról, és
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meglepő módon mindegyik lencséhez fűződik.
Kanadából (<11 mg glyphosate/kg), Németországból (35 mg glyphosate/kg) és súlypontosan Törökországból (<7 mg glyphosate/kg)
származó lencseszállítmányok akadtak fenn az
európai ellenőrzésen. A kimagasló szermaradék-értékű németországi lencseszállítmány
biotermékként volt feltüntetve (ezt is deszikálják), mint a legtöbb glyphosatemaradékot tartalmazó lencsetétel is. Ezeken a
helyeken a biotermesztés bizonyosan szabályt
szegett.
A glyphosate és leggyakoribb formázó anyaga
a polietoxilált faggyúamin (POEA) is hormonálisan aktív vegyületként ismert [Defarge et al.
2016]. A glyphosate-ot vádolják kétéltűeken
és madarakon teratogenitással. [Székács &
Darvas 2012] A WHO IARC listája ’2A’ minősítéssel látta el, vagyis emberen valószínű rákkeltő. Korai jelek mutattak már ebbe az irányba [De Roos et al. 2005], és többféle napjainkban terjedő betegség kialakulásában is közreműködhet. Az Európai Élelmiszerbiztonsági
Hatóság (European Food Safety Authority, EFSA) szerint, az élelmiszerekben fogyasztott
mennyiségeket tekintve a rákkeltés kockázata
nem valószínűsíthető. Az európai szervezet –

a német Szövetségi Kockázatbecslési Intézet
(Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) értékelésére támaszkodva – nem tartja tehát
kellőképpen kockázatosnak, és továbbra is
javasolja a mezőgazdasági használatot. Mindehhez azonban a naponta egészségügy kockázat nélkül elfogyasztható mennyiséget, a megengedhető napi bevitel (Acceptable Daily Intake – ADI) értékét 0,3 mg/testtömeg kg/nap
mennyiségről 0,5 mg/testtömeg kg/nap
mennyiségre emelte, ami jelentős felháborodást váltott ki. Hol vannak ugyanis az erre vonatkozó kísérletes bizonyítékok?
2012-ben igen sokan kommentálták Gilles-Éric
Séralini szakcikkét, amely szerint a glyphosate
-tűrő kukoricával etetett vagy glyphosate-tal
itatott patkányokkal végzett élettartamra szóló kísérletben, idős korban terjedelmes méretű emlődaganatok alakultak ki (2. kép) Nagyobb számban, mint a kezeletlen kontrollban. Séralini és munkatársai akkor már évek
óta különböző sejtvonalakon a Roundup mellékhatásait vizsgálták. Az évtized toxikológiai
botrányát kiváltó cikk nekem nem tetsző dolgokat is tartalmazott. A szóban forgó cikk végül visszavonásra került, de a szerzői a cikk

2.kép Patkányboncolás egy rákkeltő hatást vizsgáló kísérlet végén
(Fotó: GMOEvidence)
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átdolgozása után megjelentették máshol
[Séralini et al. 2014] A kritikai utóélet a fontos
tudományos eredmények többségének sorsa;
amit a közvélemény figyelemre sem méltat, az
persze megússza ezt. Nem állítom, hogy ezek
a munkák nem befolyásolhatták a jelenlegi
történéseket, de az IARC feldolgozásában nem
ezek az eredmények kerültek hangsúlyos szerepbe.
Kétségtelen, hogy bizonyosan rákkeltőnek
minősített élvezeti cikkek maradtak az élelmiszerláncban, hiszen a dohányáruk és az alkoholos italok ilyenek, de a fogamzásgátló
gyógyszerek sem más kategória. Viszont jó
kérdés, hogy élelmiszertermelési gyakorlatban kell-e tartani olyan hatóanyagot, amit a
veszély oldaláról az IARC rákkeltéssel gyanúsít? Sokféle szempontból kell mérlegelni az
EFSA beavatkozását. A nemzeti állásfoglalások
megfogalmazását most végzik; Franciaország,
Olaszország és Hollandia pillanatnyilag nem
ért egyet az EFSA véleményével és több ország fontolgat szigorító lépéseket.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Nemzetközi Rákkutatási Ügynöksége (International
Agency for Research on Cancer – IARC) 2015.
március 20-án a 112-es kötetében tette közzé,
hogy a glyphosate ’2A’ minősítésű, emberen
valószínű rákkeltő. A generikus forgalmazású
glyphosate körüli vita minden bizonnyal a hatóanyagok közüli legkomolyabb lesz, hiszen
pillanatnyilag a növényvédőszer-gyártók legnagyobb üzletét és a géntechnológiai ipar üzletének meghatározó szeletét képező glyphosate-tűrő növények körét támadja, melyek
alkalmazása a glyphosate használatára épül. A
hatóanyag érdekében az EFSA máris felszólalt,
és az IARC által képviselt veszély alapú megítéléssel szemben a kockázat alacsony voltára
hivatkozva további 15 évre javasolja a glyphosate engedélyezésének meghosszabbítását.
Nem mellesleg az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (United States Environmental Protection Agency – EPA) sem tartja
rákkeltőnek (’E’ besorolású nála). Ezen a ponton elérkeztünk a nagy nemzetközi minősítők

munkájának tökéletes diszharmóniájához,
ahol ugyanazt az esetet teljesen másként ítélik meg (2. táblázat).
A növényvédő szerek vs. karcinogenitás kérdése azonban ennél a kiemelt ügynél sokkal
szélesebb körű. Ezen a területen az IARC és az
EPA a két legjelentősebb minősítő. 2005-től az
EPA új minősítési rendszert vezetett be, amely
az eredmények áttekintését még nehezebbé
tette. A National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH) Globally Harmonized System for Classification and Labelling of
Chemicals (GHS) rendszere próbálja közös nevezőre hozni az eltérő jelöléseket (lásd a linken található 2. táblázat), ami szerint emberen rákkeltő (’1A’), feltételezett rákkeltő (’1B’)
és rákeltéssel gyanúsított (’2’) jelölésekre egyszerűsíti a két szervezet minősítéseit.
2015-ben
ismert
növényvédőszerhatóanyagok közül az IARC húszat, míg az EPA
százkettőt gyanúsít rákkeltő hatással (2. táblázat). A két minősítő között sincs egyetértés;
csak nyolc közös minősített van, de ezekből
csak három esetben azonos a vélemény
(captafol ’1B’; dichlorvos és parathion ’2’)
[Darvas 2000]. Mindez jelentős teher az adatok értékelését és használhatóságát tekintve.
Magyarországon (= EU-ban) még ma is forgalomban lévő hatóanyagok közül az IARC feltételezi (’1B’) a glyphosate rákkeltő hatását.
Lényegesen több hatóanyag található ezzel a
minősítéssel az EPA listáján, de nincs közöttük
a glyphosate. Az IARC gyanúsítja (’2’) a 2,4-D
(az EPA szerint ez nem valószínű) és a chlorothalonil (az EPA szerint ez már ’1B’ minősítésű)
hatóanyagokat (2. táblázat). Az IARC most
először jelölt meg emberen bizonyosan rákkeltő növényvédő szereket. Ezek az 1,2-diklórpropán (Telone, Nematox) és a lindane (= γHCH; Steward, Terra-Tox).
Az EU növényvédelemre engedélyezett
(pozitív listán lévő) hatóanyagai között 38
olyan hatóanyagot találunk, amelyet a két
szervezet közül valamelyik rosszindulatú betegség valószínűségének növelésével vádol.
Az EU élelmiszerpiacán bárki megjelenhet, és
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2. táblázat Rákkeltéssel gyanúsított növényvédőszer-hatóanyagok
Megjegyzések: ’s’ vagy ’l’ 2005 utáni EPA minősítés
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az EU-n kívüli országból érkező termékekkel
kalkulálva, már 114 olyan hatóanyagról beszélhetünk, amelyeket karcinogenitással gyanúsítanak (1. kép). Nem tartom véletlennek,
hogy az onkológiai intézetek dietetikusai a
biotermékek fogyasztását javasolják a betegeiknek. Minden bizonnyal ez is egy része lehet
a kezelésnek.
A glyphosate 2015-ös felülvizsgálatakor az
IARC külön kezelte a permetezőmestereken
végzett epidemiológiai vizsgálatokat. Itt mindig készítményről van szó. Esettanulmányokat
vetett össze, ami főként vérképzőszervi betegségekre (non-Hodgkin limfóma, mielóma multiplex, leukémia) vonatkozott. A tanulmány
külön értékelte az állatkísérleteket. Egérbőrön
tumorpromóter szerepet tulajdonítanak a készítményeknek. Elemezték a glyphosate felvételét és sorsát az emberben, valamint hatásmechanizmusát. Értékelésük szerint csak korlátozott bizonyíték fűződik a glyphosate emberen való rákkeltő hatásához, állatkísérletben viszont elégségesek az adatok a rákkeltő
minősítéshez. Ebben döntő szerephez jut a
készítmények genotoxicitása (mikronukleuszképződés) és a kiváltott oxidatív stressz.
Felmérések szerint a non-Hodgkin limfóma
előfordulásának kockázata növekszik a növényvédő szereket felhasználók körében [De
Roos et al. 2003]. Mindezt a glyphosatetartalmú készítményekre is érvényesnek találták. Az Egyesült Államok kukoricaövezetében
csak glyphosate-tartalmú készítményekre fókuszálva a legtöbb rosszindulatú betegségre
elvégezve az elemzést, csak a kóros plazmasejt-szaporodás (myeloma multiplex, plasmocytoma) előfordulási gyakoriságának enyhe növekedését tapasztalták [De Roos et al.
2002]. A mielóma a rosszindulatú hematológiai betegedések mintegy 10%-át teszi ki. Mások egérbőrrák-modellkísérleteik alapján arról
számoltak be, hogy a glyphosate több speciális fehérje indukciója miatt bőrtumorok promótere lehet [George et al. 2010]. Pár éve azt
találták, hogy a glyphosate a hormonfüggő
mellrák (T47D) esetében az ösztrogénrecepto-

ron
keresztül
fejti
ki
a
hatását
[Thongprakaisang et al. 2013]. A glyphosate
felhasználása a szójában annak fitoösztrogéntartalmával (genisztein) még hangsúlyozottabb lehet.
Az EFSA – saját alapító okirata szerint és a kérdésben Németország, a raportőr tagállam részéről a BfR értékelésére támaszkodva – a
kockázat alapú megközelítést alkalmazza. E
szerint nem tartja az emberen a rákkeltők közé sorolhatónak a glyphosate hatóanyagot.
Indoklásában az IARC anyagában sokféle hiányzó bizonyítékot említ. Vitatja, hogy az elvégzett vizsgálatokban kizárható volt a
glyphosate gyártási szennyező anyagai közül
az N-nitrozo-glyphosate vagy egyik bomlási
végtermékének, a formaldehidnek a hatása.
Nem találták nyomát N-acetyl-glyphosate és
N-acetyl-AMPA toxikológiai megítélésének,
amelyek a glyphosate-tűrő növények egy csoportjában szermaradékként előfordulhatnak.
Mindezt szerintem éppen ellenkező előjellel
kellett volna kezelni, vagyis hiánypótlásra felszólítani az illetékes gyártókat és fajtatulajdonosokat. A BfR szerint az IARC embert illetően
pár epidemiológiai tanulmányra támaszkodott
csupán és sokat – amelyek nem számoltak be
hatásról – figyelmen kívül hagyott. Ez azonban
nem vitatja a veszély létezését csupán a hatóanyag kockázatát vitatja, amit nem téveszthetünk szem elől. Több ország szakértői sem
értenek egyet pillanatnyilag az EFSA álláspontjával (pl. Franciaország, Hollandia, Olaszország), Belgiumban tiltást fontolgatnak arra az
esetre is, ha EU meghosszabbítja a hatóanyag
engedélyét.
A teljesen eltérő megítéléssel a nemzetközi
szervezetek veszélyes vizekre eveznek a kémiai eredetű rákkeltés területén, és a jövőben
azok a termékek, amelyekhez jelentős gazdasági érdek fűződik, nem lesznek eltávolíthatók
a környezetünkből és az élelmiszerláncból.
Nem úgy látom, hogy az EFSA az európai fogyasztók érdekeit képviselné ebben az ügyben, és azt végképpen nem érthető, hogy miért gondolja azt, hogy a kezelést végző – erő-
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sen kitett – népességet nem kell azonos súlylyal védeni. Baj van a hatóanyag alapján való
értékeléssel is, hiszen a mindennapjainkban
megjelenő készítmény már gyártási szennyezőket is tartalmaz, a tárolás során bomlástermékei képződnek és a formázás során biológiailag aktív vegyületek is részét képezik a
komplex hatásnak. A minősítők munkájának
zavara sokszor visszavezethető erre.
Magyarországon pillanatnyilag 46 glyphosatetartalmú készítmény (pl. Glialka, Glyphogan,
Glyphos, Kapazin, Roundup, Taifun stb.) kapható; forgalmazóik: Adama, Agria, AgroChemie, Arysta, Barclay, Cheminova, Dow,
Monsanto, Nufarm, Pinus, Sharda, Sinon és
Syngenta. A készítményeket bárki megveheti
(III. forgalmi kategória), vagyis hozzáértés nélküli laikus, szabadon felhasználhat ilyen vitatott biztonságú készítményt.
Fűződik-e hazai gazdasági érdek a környezetünket szennyező, rákkeltéssel gyanúsított
hatóanyag és készítményeinek termelésben
tartására? Személyesen úgy gondolom, hogy
nem, s a gyomirtásban való helyettesíthetősége is könnyen megoldható. Meg kellene végre
érdemben szólalnia a hazai egészségügynek is,
bár az Országos Kémiai Biztonsági Intézet önállóságát éppen mostanában szűntetik meg. A
környezet-egészségügy világszerte felértékelődik, észre kellene végre venni ezt a hazai
döntéshozóknak is, kiváltképpen ilyen döbbenetes, rákos elhalálozásra vonatkozó nemzeti
statisztikával, mint a miénk.
Irodalomjegyzék

A kézirat beérkezésének időpontja: 2016. augusztus 17.
A cikk hivatkozása - Darvas B (2016) Rákkeltéssel gyanúsított hatóanyagok Európa növényvédelmében. bioKontroll 7 (2), 21-27.
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Rövid közlemény
Glyphosate-rezisztens gyomok
Darvas Béla
NAIK Agrár-Környezettudományi Kutatóintézet, Budapest

Egy faj érintetlen népességeinek egyedei sokfélék. A legkülönfélébb tulajdonságokat birtokolnak. Olyanokat is, amelyeknek eddig hasznát sem vették. A mutációk és a genetikai rekombináció idézték elő időben ezt a sokféleséget. Vannak egyedek, amelyek új szelekciós
hatásra – mint például a glyphosate gyomirtó
totális növénypusztítása – is másként reagálnak, mint a többség [Darvas & Székács 2012].
Szerencsésen térnek el az átlagtól, például
van egy kissé eltérően funkcionáló részük,
amelyen keresztül ez a hatóanyag kifejtené a
növénypusztuláshoz vezető hatását. Túlélnek
és magot érlelnek, s a földrajzi helyen, a következő nemzedékben a részesedésük sokkal
nagyobb lesz, majd lassan meghatározóvá is
válnak. Ehhez persze a szelekciós hatásnak
hosszú távon kell hatnia. Így jönnek létre természetes úton tűrőképes gyomnépességek.
A növényi géntechnológiával kapcsolatban
számtalan pro és kontra vélemény olvasható.
Lelkesedhetünk a korai eredményekért, mint
a természettudományos technológia egyik
jelenkori eredményéért, és elvethetjük ezeket, mint a takarmányokat és táplálékainkat
érintő, eddig szükségtelennek bizonyuló változtatásokat. Egyetlen dolog van, amit senki
sem tagad, de összetett volta miatt a tárgyalását kerüljük, ez pedig a gyakorlati szempontból kulcsfontosságú tűrő- és ellenállóképesség. Teszek egy – korábban az Élet és
Tudomány folyóiratban Székács Andrással írt
ismeretterjesztő sorozat utáni – kísérletet ennek kifejtésére.
Ahhoz, hogy egy vegyület kifejtse a hatását, el
kell jutnia a célhelyhez. Ilyen receptort egy
további GM-növénycsoport, az ún. glyphosate
-tűrő növények miatt is releváns említenünk.
A szóban forgó EPSPS nevű célhely, amely

génjének (epsps) a módosítása után gyöngébben kapcsolódik a glyphosate-hoz. Speciálisan
itt a glyphosate hatóanyagról van szó, ahol
napjainkig 17 egyszíkű és 20 kétszíkű gyomfaj
népességeit tartják számon, amelyek tűrőképessége jelentős erre a totális gyomirtóra.
Nem kell kifejtenem, hogy gazdaságilag miért
rendkívül jelentős fejlemény, ha egy gyomirtó
szer elveszíti a gyomirtó-képességét, és hogy
ilyesmi technológiai szempontból miféle zavarokat okoz (1. ábra).
A receptorhoz való kapcsolódásig egy vegyületnek sokféle akadályt kell leküzdenie
[Darvas 1990]. Ennek megfelelően többféle
toleranciáról/rezisztenciáról beszélünk. Állatoknál a magatartási típusú rezisztencia a táplálék elfogadására vagy elutasítására vonatkozik. Az elfogadáshoz vizuális, olfaktorikus
(gerinceseken szaglószervi) és kemorecepciós
(gerinceseken ízlelőszervi) ingereken keresztül
vezet az út. A repellens és deterrens hatású
anyagok a táplálkozást megakadályozzák,
ilyenkor tehát a vegyület elutasításra kerül.
Míg a repellens hatású vegyületek már olfaktorikus úton hatnak, azaz próbatáplálkozásra
sem kerül sor, a deterrens hatású anyagoknál
próbatáplálkozás és kontakt kemorecepciós
tapasztalat után történik a visszautasítás.
Vizuális élmény utáni kapcsolat-visszautasításra (repellenciára) is van példa, amennyiben a rikító színű és mintázatú rovarok, puhatestűek, halak, hüllők, kétéltűek elkerülése,
általános elutasítása a jellemző. A fiziológiai
típusú rezisztenciára az anyagfelvétel
(baktériumok sejtfala), annak becsomagolása
(szállító fehérjék – lipoforin, arilforin – rovaroknál), időszaki raktározása (méreg-zacskók)
és kiválasztása (időnként saját védelemre fordítva a felvett mérgező anyagot) a jellemző.
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Ilyenkor az eredeti toxikus vegyület nem feltétlenül módosul.
A biokémiai rezisztencia az előzőekkel szemben lényegi kémiai átalakítást jelent. Ilyenkor
a nagy metabolizációs enzimrendszerek
(citokróm P-450, glutation-S-transzferáz, karboxil-észteráz, epoxi-hidroláz, hexóz-transzferáz stb.) végzik el egy vagy több lépésben az
átalakítást, amely során a gyors kiválasztás
előfeltételét megteremtve emelkedik a vízoldhatóság mértéke. Ez a biokémiai rutin azonban néha öngyilkos aktivációhoz vezethet, és

az eredeti vegyületnél toxikusabb közti termék jön létre. A nagy detoxifikáló enzimrendszerek működése meglehetősen összetett.
Képesek arra, hogy bizonyos vegyületek
(induktorok) hatására sokszorosára növeljék a
detoxifikációs teljesítőképességüket, illetve
hogy ezen túlmenően az aktuálisan jelen lévő
vegyület kezelésére hatékonyabb izoenzimeket állítsanak elő, amelyben a szubsztrátcsatorna és -kötőhely öröklődő változásokhoz is
vezethet.

1. ábra Az egyes gyomirtó hatóanyagokra napjainkban szamon tartott, tűrőképessé vált
gyomfaj-népességek száma (Forrás)
A szervezetbe bejutó mérgező vegyületnek a
fenti változtatásokat elkerülve (2. ábra) kell a
receptorát elérnie. A fehérjetermészetű receptor (öröklődő természete ebből adódik)
azonban úgyszintén módosulhat, és érzékenysége sokszorosára csökkenhet. Ennek következménye az lesz, hogy többszörös mennyiségű mérgező anyag váltja ki csak ugyanazt a
biológiai hatást (vö. dohányfogyasztó rovarok). Növényeknél passzív visszautasítást találunk. A levelek viaszos felszíne lepergést idéz
elő (sok növénynél, pl. káposzta ezért nedvesítő szereket használnak), míg a szőrözöttség
sokféle hatású lehet. A mirigyszőrök ragadós
váladékai a megtapadást is segíthetik. A növé-

nyek egyik védekező reakciója a gyors elhalás,
amikor az érintkezés hely elhal (nekrotizál) és
ez elejét veszi a további mérgeződésnek.
Egy vegyületre kialakuló ellenálló-képesség –
éppen összetett természete miatt – sokszor
eredményez változást más vegyületekkel
szemben is. Ekkor beszélünk keresztrezisztenciáról. Az okok többfélék lehetnek. Keresztrezisztencia alakulhat ki azonos kémiai szerkezetű, de azonos hatáshelyű vegyületek
(klórozott szénhidrogének és piretroidok) között is, vagy olyanok esetében, ahol ugyanazon megváltozott detoxifikációs kapacitás
eredményesen működik.

-29-

bioKontroll, 7. évfolyam, 2. szám

2. ábra A rezisztencia/tolerancia formái rovaroknál
Glyphosate-tűrő GM-növények
A növényi géntechnológiai legnagyobb üzlete
a „gyomirtószer-tűrő” GM-növényekhez kapcsolódik. Közülük is kiemelhetjük a glyphosate
-tűrő kultúrnövények csoportját. A glyphosate
hatóanyag a gyomirtás és állományszárítás
mellett, még a növényi géntechnológiában is
kiemelkedő gazdasági érdek fűződik hozzá. Az
Európai Unió felemásan viszonyul ehhez, természetesen piaci szempontok alapján: eddig
egyetlen ilyen fajtacsoport sem kapott vetési
engedélyt, de az európai takarmányozás a délamerikai glyphosate-tűrő szójára alapozódik.
Mindez eddig megoldatlan probléma elé állította hazánk mezőgazdaságának döntéshozóit
is. Időközben a glyphosate közel negyvenéves
alkalmazása szerte a világon rezisztens gyomnépességeket szelektált ki [Székács & Darvas
2012], amelyek terjedése ennek a gazdasági
sikertörténetnek előbb vagy utóbb a végét
jelentheti. Kétségtelen, hogy érkeznek majd
újabb géntechnológiai megoldások a tűrőképesség fokozódásának letörésére.
Napjainkban az amerikai kontinensen terjed a
géntechnológiai úton módosított (GM) növé-

nyek termesztése. Ezen belül a „gyomirtószertűrő” növények területhódítása a legjelentősebb. Hozzá kell tennünk azonban azt, hogy
valóságos gyomirtószer-tűrő növények nem
léteznek, csak bizonyos totális gyomirtókkal
szembeni tűrőképesség-fokozódás létezik. Azt
mondhatjuk, hogy a statisztikákban feltüntetett területek többsége a glyphosate-tűrő (GT)
kultúrnövényekhez tartozik. 2015-re az egyszeresen módosított (pl. glyphosate-tűrő) eseményekhez tartozik az adatok 53%-a, míg 33%
-a többszörös módosítások (pl. glyphosate
tűrés + kukoricabogár elleni védelem) kategóriájába tartozik. Innen származik a 3. ábrán
feltüntetett ún. trait hektár fogalma, ami azt
jelenti, hogy a növényi géntechnológia népszerűsítői (pl. az International Service for the
Acquisition of Agri-biotech Applications, ISAAA) a GM-temesztési területnagyságot a többszörös események arányában tetemesen megemelik, vagyis a „területnagyságot” a nyilvánosság számára a ténylegesnél lényegesen
nagyobbnak tüntetik fel, s így a gazdasági sikerjelentés folyamatos lehet. Eszerint egy
egyhektáros, de két genetikai eseményt tar-
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talmazó többszörös módosítás a nyilvántartásásban két hektárként jelenik meg, ami jelentősen felfelé torzítja a valóságos vetésterületi adatokat. A Bt-növényeknél, ahol 20 millió
hektár egyszeres módosítással szemben 60
millió hektár többszörös eseményben való
megjelenésről van szó a torzítás különösen
hangsúlyos és a valóságos vetésterületi ada-

toktól messze eltávolodó a végeredmény. Külön problematikus, hogy ma már az egyszeres
események némelyike is több ágenst is tartalmazhat (pl. MON-15985-7, MON-89034-3,
DAS-59122-7, DKB-89614-9), és az ezekkel
való területelszámolás nagyon is bizonytalan.
Ma különösképpen a szója, kukorica és gyapot
„gyomirtószer-tűrő” módosításáról van szó.

3. ábra A „gyomirtószer-tűrő” növények területi növekedése trait hektárban (James, 2015
után). Minthogy az érintett vetésterületek 37%-a többszörös genetikai eseményekre vonatkozik, s ezen területnagyágokat az érintett genetikai események számával többszörözve tüntetik
fel, a népszerűsítő adatok legalább egyharmadával nagyobbak lehetnek a tényleges vetésterületnél
A növényi géntechnológia által célbavett
gyomirtószer-hatóanyagok
az
alábbiak:
glufosinate (pat, bar gének), glyphosate (cp4
epsps, 2mepsps, mepsps, gat4601, gat4621,
goxv247), 2,4-D (aad-12), bromoxynil (bxn),
dicamba (dmo), imidazolinon (csr1-2), mesotrion (avhppd-03) és szulfonilureák (als, gmhra, zm-hra, surB). A szulfonil-karbamid-tűrő
csoportba az acetolaktát-szintetáz enzimet
gátló hatóanyagok népes tábora tartozik, így
az amidosulfuron, azimsulfuron, bensulfuronM, chlorsulfuron*, ethametsulfuron-M, flazasulfuron, metsulfuron-M, nicosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron, thifensulfuron-M, triasul-

furon, tribenuron-M és triflusulfuron-M.
Ismertek olyan genetikai események, ahol
egyidejűleg több hatóanyagcsoportra való
tűrőképességet találunk, pl. a DP-98140-6 kukorica (zm-hra + gat4621), vagy a DP-3560435 szója (gm-hra + gat4601), amely egyidejűleg
mutat glyphosate- és szulfonil-karbamidtűrőképességet is. Mindez többszörös eseményekben (stacked events) tovább fokozható,
amikor több egyszeres esemény kombinációja
idézi elő az összetett hatást.
Az ISAAA adatbázisa szerint 2015-re a többszörösen módosítottak (60 millió hektár) kisebbségben maradnak az egyszeresen módo-
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sított (~100 millió hektár) fajtacsoportok mögött (3. ábra). Ez elég világosan mutatja, hogy
vállalati érdekek szerinti elkülönülésről van
szó a gyomirtó hatóanyagok területén. A cégek számára a szabadalmaztatott fajtacsoport
és a vele kapcsolt készítmény (glyphosate –
Roundup/RoundupReady; glufosinate – Liberty/LibertyLink) nem csupán kettős hasznot
jelent, hanem annál többet is, hiszen a generikus készítményekből mégis exkluzív gazdasági
előny származhat.
Az Egyesült Államok glyphosate-forgalmának
túlnyomó többsége a szójához és a kukoricához kötődik. Ebben a két kultúrában a glyphosate-felhasználás 1995 óta rendkívül megemelkedett. Húsz év alatt, 2014-ig kukoricában 26-szoros, míg szójában 16-szoros volt a
növekedés. Kukoricában a felhasználás 2010
óta stagnál, és ez állítható a gyapotra is. A
történteket joggal hozzák a GT-szója és kukorica térnyerésével összefüggésbe, amelyek felhasználásnövekedése a felszíni vizek
jelentős mértékű elszennyeződését jelentette.
Természetesen ehhez nem módosított kultúrákban a glyphosate betakarítás előtti, állományszárítási célra való felhasználásának terjedő gyakorlata is nagyban hozzájárult, ami
viszont a szermaradékos termékek (pl. péksütemény, sör, tampon stb.) arányát emelte.
Mindez a hatóanyagnak az európai emberek
vizeletéből való kimutathatóságát is gyakorivá
tette.
Amennyiben az engedélyeztetett fajtacsoportok számát nézzük, akkor a glufosinate-tűrő
(Bayer) fajtákat találjuk a legnagyobb számban. Gazdasági oldalról viszont – mivel drága
hatóanyag – megelőzi ezt a GT-fajták
(Monsanto) gyakorlati sikere. Persze a glyphosate-ügy minden szempontból bonyolultabb,
hiszen a hatóanyaggyártást már túlsúlyosan
Kína végzi [Székács & Darvas 2012]. A generikus készítmények gyártásából és forgalmazásából olyan vegyi gyárak is tetemes részt hasítanak ki, mint a Syngenta (a ChemChina-val
egyezkedik) és a Dow (a DuPont felé közelít).

GT-fajtacsoporttal rendelkezik a Novartis
(Syngenta) és a DuPont (vetőmagvállata a Pioneer) is. Bonyolítja a helyzetet, hogy a Bayer
megvette a Monsanto vállalatot, vagyis a
„gyomirtószer-tűrő” növények meghatározó
része fölött pillanatnyilag egyetlen gazdasági
szuperhatalom rendelkezik. Vannak elemzők,
akik úgy gondolják, hogy a glyphosaterezisztens gyomnövényekre (értsd a szerek
csökkenő gyomirtási értékére) és a toxikológiai vitákra visszavezethető erősen késletetett
bukás után a glufosinate foglalhatja majd el a
glyphosate helyét a világpiacon.
Tény, hogy az európai országok meglehetős
szkepszissel fogadták a GT-kultúrnövényekre
építő gyomirtási módot, nem véletlen, hogy
ilyen növény a mai napig nem kapott Európában vetési engedélyt. Mindebben mára a
glyphosate-rezisztens gyomnépességek megszaporodása is rendkívüli szerepet kapott. A
GM-növények termesztésének kezdetekor
igen kevés figyelmet szenteltek annak, hogy
ezeknek a növényeknek, pontosabban a velük
kapcsolatban lévő totális gyomirtónak is gyakorlati szempontból lejárati ideje van. A környezetünkben megjelenő új ágenshez a biodiverzitás adta lehetőségek kihasználásával az
érintett fajok népességei alkalmazkodni kezdenek. A szelektálódott tűrőképes népességek
átveszik az érzékenyek helyét, és egy idő után
a korábban jó hatásfokú technológia eredményesen már nem alkalmazható. Mindezt hatóanyagok tucatjaival lejátszottuk már, igaz nem
a növényi géntechnológia területén. Így a vita
azonos, de a szereplők megváltoztak: az ún.
molekuláris biológusok és a szupraindividuális
biológusok győzködik egymást.
Glyphosate-rezisztens
gyomnövények
a
glyphosate alkalmazása után azonnal megjelentek. Tulajdonképpen mindig is léteztek. A
hazai növényvédelmi gyakorlat ezt idejében
jelezte. Köztudott, hogy nem is egy gyomnövény meglepően jól tűri/kezeli a glyphosate
gyakorlatban alkalmazott dózisait. A hajdanán
glyphosate-érzékeny gyomnövények szelekciója, tűrőképes népességeik terjedése az, ami-
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ről ma sok szakcikk szól. Azzal, hogy az eredetileg preemergens (kelés előtti) használatú
glyphosate hatóanyag felhasználhatóságát
géntechnológiai úton posztemergens felhasználásra is kiterjesztettük, bizony felgyorsí-

tottuk a szelekciós folyamatot. További probléma ezzel a hatóanyaggal a vízszennyező volta, valamint a szerte ágazóan negatív toxikológiai hatása [Darvas et al. 2011].

1. kép Glyphosate-tűrő szója glyphosate tűrő kukorica előveteménnyel - árvakelés
Glyphosate-tűrő kultúrnövények
A glyphosate – fő hatásaként – a növényekben lezajló sikiminsav-anyagcsereutat gátolja.
A glyphosate – amely maga is aminosav
(glicin) származéka – megakadályozza a központi intermedier kialakulását katalizáló enzim, az 5-enol-piruvil-sikiminsav-3-foszfátszintetáz (EPSPS) enzim működését oly módon, hogy a foszfoenol-piruvát analógjaként
annak helyére kötődik az enzim szubsztrátumaként. Ez az anyagcsereút-gátlás a triptofán,
a fenil-alanin és a tirozin szintézisét gátolja.
Ezen esszenciális aminosavak termelődésének
hiánya rövid időn belül a növény pusztulását
okozza. Mivel az összes magasabb rendű növényben megtalálható ez a metabolikus út,
ezért a hatás totális. Természetesen ettől eltérő megoldások is léteznek a GTkultúrnövények géntechnológiai létrehozására, így a glyphosate metabolizációját előidéző
enzimek (pl. glyphosate-N-acetil-transzferáz,
glyphosate-oxidáz) termeltetése is.

GT-burgonya, -cukorrépa, -fehértippan, -gyapot, -kukorica, -lucerna, -olajrepce, -őszi búza,
-szója genetikai események (events) azok,
amik az ISAAA adatbázisából ismertté váltak.
Bár ezeket a molekuláris genetika gyakorlati
eredményeiként tartjuk nyilván, azért tudnunk kell, hogy már a kezdetekkor ismert volt,
hogy néhány gyomnövény tűrőképessége eredendően magas, ilyen pl. a fehér libatop
(Chenopodium album), a selyemmályva
(Abutilon theophrasti) és a bojtorjánszerbtövis
(Xanthium strumarium), amelyek nálunk is
ismert és nehezen irtható gyomnövények.
Hamarosan felfedezék azt is, hogy a glyphosate-tűrés génjei (mepsps, 2mepsps) az addig
Agrobacterium tumefaciens CP4 törzs
transzénjével (cp4 epsps) módosított kukoricában természetesen is jelen lehetnek. A
2mepsps gént a gyapot módosítására használták fel (BCS-GH2-5), míg a mepsp gént a MON21-9 kukoricában hasznosították.
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Glyphosate-rezisztens gyomnövények
A glyphosate gyakori használatának eredményeként 1998-ban Ausztráliából írták le az
első glyphosate-rezisztens Lolium rigidumpopulációt [Powles et al. 1998]. Mindez e cikk
előtt is érzékelhető volt, hiszen 1997-ből vált
ismertté az aszályfű (Eleusine indica) esete
Malájföldön, a betyárkóró (Conyza canadensis) az Egyesült Államokban, majd az olaszperje (Lolium multiflorum) Chilében. 1998-ban 711-szeres glyphosate-dózisnak ellenálló L. rigidum-népességet írtak le Ausztráliából. Kaliforniában 5-8-leveles Conyza canadensis népességeinél csupán 2-4-szeres dózist túlélő glyphosate-rezisztens gyomnövényeket találtak.
A glyphosate-rezisztencia öröklődő természetű, azaz a kezelt területeken az ilyen gyomok
felgyarapodására kell számítani. A gyomnépességek vizsgálata során azt találták, hogy a
glyphosate-rezisztenciában szerepet játszó
célenzim génjének (epsps) mutációja nem ritka a természetben. A rezisztens gyomok között a glyphosate csökkent vagy megváltozott
felvételére, transzlokációjára is felfigyeltek,
illetve a sejtekben való sorsa is megváltozhat.
Mindennek tisztázása nagyon lényeges szempontokkal szolgál majd a jövőben.

Nem véletlen, inkább törvényszerű, hogy
azokban az országokban, ahol a GTkultúrnövények terjednek (Egyesült Államok,
Argentína és Brazília), ott a glyphosaterezisztens gyomnépességek előfordulása gyakoribbá vált. Ilyen helyeken a glyphosate
posztemergens használata is járható. A GTfajtacsoportok vetésterületének terjedése
után Ausztráliából írták le az Echinochloa colona (2007), az Urochloa panicoides (2008) és a
Chloris truncata (2010); Dél-Afrikából mutatták ki a Conyza bonariensis (2003) és a lándzsás útifű (Plantago lanceolata, 2003); az
Egyesült Államokban jelent meg az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia, 2004), az
Ambrosia trifida (2004), az Amaranthus palmeri (2005), az Amaranthus tuberculatus
(2005), a vesszős seprűfű (Bassia scoparia,
2007) és az egynyári perje (Poa annua, 2010).
Dél-Amerikán belül Argentínából a fenyércirok
(Sorghum halepense) (2005), az angolperje
(Lolium perene, 2008); Brazíliából az Euphorbia heterophyla (2006); Kolumbiából a Parthenium hysterophorus (2004) és Paraguayból a
Digitaria
insularis
(2006)
glyphosaterezisztens gyomnépességeit (4. ábra) tartják
nyilván (lásd Hepp, I. adatbázisa).

4. ábra Glyphosate-rezisztens gyomok megjelenése
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Európából csupán szórványos adatok ismertek. Itt még a GT-kultúrnövények vetése nem
lehetséges, vagyis a fejlemény a glyphosate
klasszikus alkalmazásának következménye.
Nem is véletlenül az itteni felszíni vizek szenynyezettség nagyságrendekkel alacsonyabb
[Székács et al. 2015], mint az amerikai kontinensen, amin azért tovább javítana, ha az állományszárítási alkalmazásokat Európa-szerte
több országban tiltanák vagy korlátoznák.
Spanyolországból 2004-ben, Portugáliában
2010-ben írták le a Conyza bonariensis; Spanyolországban 2006-ban, Csehországban 2007
-ben a Conyza canadensis; 2009-ben Spanyolországból írták le Conyza sumatrensis; Spanyolországban 2006-ban a Lolium multiflorum; Franciaországban 2005-ben, Spanyolországban 2006-ban, Olaszországban 2007-ben
a Lolium rigidum glyphosate-rezisztens biotípusait. Nem lehet azzal kapcsolatos kétségünk, hogy a helyzet nálunk is hasonló.

amely a világ egyik legveszélyesebb gyomnövénye, és az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia
artemisiifolia), amelyre pollenjének allergizáló
hatása miatt kötelező irtási gyakorlat vonatkozik.
A glyphosate gyakori használata szelektálja a
gyomnövényeinket, így átalakítja a kultúrnövények gyomflóráját, sőt a rajtuk élő táplálékláncokat is. Ezen az úton az agroökoszisztémák átalakításában fontos szerepet játszik ez
a gyomirtási technológia. Glyphosaterezisztens gyomnépességek felszaporodása
várható tehát, amelyek glyphosate-tal majd
hatékonyan nem irthatók. További probléma,
hogy a GT-kultúrnövények egymás után vetésekor a következő évi GT-árvakelés is súlyos
gyomirtási problémaként jelenik meg (1. kép).
A teleink átlaghőmérsékleteinek emelkedésével a talajba kerülő szártépett kukoricaszemek
némely évben és helyen – pl. 2010-ben, Nagykovácsi Julianna-majorban – átvészelik a telet
(2. kép), ami ma a kukorica ebbéli képességéNemesítés és génerózió
Vajon hogyan is jelentek meg ilyen gyorsan nek átértékelését is jelenti.
ezek a glyphosate-rezisztens gyomnépessé- Irodalomjegyzék
gek? Nos, a kulcs a biodiverzitásban keresen- Darvas B (1990) A zoocidek metabolizálásában közreműködő enzimrendszerek rovarokban. Növényvédelem
dő. A gyomfajok vad népességei sohasem es26, 49-63.
tek át azokon nemesítési eljárásokon, ame- Darvas B (1997) A genetikailag módosított élőszervezelyek az eredeti allélgazdagságukat a töredékétek kibocsátásának környezeti kockázatai. Fenntartható Fejlődési Bizottság, Budapest. (ISBN 963 03
re csökkentették volna. Többen úgy vélik,
4418 1) 64 old.
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Sorghum fajok hazánkban is gyakoriak. Kiemelhető a fenyércirok (Sorghum halepense),
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2. kép Kukorica-árvakelés enyhe teleken, szártépés alkalmazásakor (forrás)
A kézirat beérkezésének időpontja: 2016. december 1.
A cikk hivatkozása - Darvas B (2016) Glyphosate-rezisztens gyomok. bioKontroll 7 (2), 28-36.

Glyphosate-rezisztens betyárkóró (Conyza canadensis) megjelenése GT-szójában az
Egyesült Államokban (forrás)
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A Roundup Classic gyomirtó szer és összetevőinek (glyphosate,
POEA) hatása természetes biofilmek algaközösségeire
Klátyik Szandra,a Földi Angéla,b Trábert Zsuzsanna,b Pozderka Virág,b Ács Éva,b
Cséffán Tamás,a Pasaréti Gyula,a Mörtl Mária,a Takács Eszter,a Bohus Péter,c
Székács Andrása és Darvas Bélaa
a

NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest; bMTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató
Intézet; cLamberti SpA

A növényvédőszer-készítmények előállítása
során felhasznált formázási segédanyagokat
sokáig inert összetevőknek minősítették. A
glyphosate hatóanyag, illetve a glyphosatetartalmú készítmények formázása során alkalmazott POEA (polietoxilált faggyúaminok keveréke) esetében viszont számos esetben bizonyították a formázó anyag önálló toxicitását.1,2 A biofilmközösségek jelentős részét fotoautotróf bentikus algafajok alkotják.3
Vizsgálataink során két jelentős, hazai felszíni
víztestben (Duna, Balaton), természetes körülmények között 6 héten keresztül egy speciális
bójás szerkezeten elhelyezett üveglapokon
biofilmet növesztettünk. A glyphosate, a
Roundup Classic (glyphosate-tartalmú készítmény) és a POEA hatásait a kialakult biofilmek
algaösszetételére (kék- zöld- és kovaalga-fajok
aránya) laboratóriumi körülmények között 10
héten keresztül vizsgáltuk. Az első 6 héten az
akváriumokat 100 µg/l glyphosate hatóanyaggal és ezzel egyenértékű koncentrációjú
Roundup Classic készítménnyel, illetve POEAval mesterségesen szennyeztük, majd a vizsgált koncentrációt 1000 µg/l-re emeltük. A
biofilmek algaösszetételének változását algafáklya (bbe Moldaenke BentoTorch) használatával vizsgáltuk. A kovaalga-közösség eseté-

ben faji szintű meghatározást, illetve a domináns fajok meghatározását is elvégeztük. Továbbá a biofilmek szerkezeti változásait elektronmikroszkópos technikával vizsgáltuk.
A dunai, illetve a balatoni biofilmek eltérő érzékenységet mutattak laboratóriumi körülmények között. A Duna esetében a 100 µg/l
glyphosate-dózis toxikusabbnak bizonyult a
vizsgált készítménynél a kova-, illetve a kékalga-fajok esetében, de a hatékonyság mértékén a vizsgált koncentráció megemelése nem
változtatott. A balatoni biofilm nagymértékű
pusztulása miatt az eredmények értékelésére
csak az első két héten volt lehetőségünk, de a
megnevezett időtartam alatt a Roundup bizonyult toxikusabbnak a kék- és kovaalgák esetében. A műszeres mérések alapján a POEA
negatív hatását egyik esetben sem észleltük. A
világszerte mérhető glyphosate-vízszennyezés
a természetes biofilmekben képes átrendezni
az algaközösségeket, ugyanis a biofilmekben
az érzékenyebb kova- és kékalgafajok helyét
fonalas zöldalgafajok vehetik át. A biofilmek
elektronmikroszkópos elemzését követően
azonban a glyphosate-, a Roundup- és POEAkezelést követően egyaránt fokozott sejten
kívüli, nyálkás exopoliszacharid (EPS) mátrix
termelődése volt megfigyelhető. A kovaalga-

1

Mesnage, R. et al. (2014) Biomed. Res. Int. Article ID 179691
Székács, I. et al. (2014) J. Biol. Vet. Food Engineer. 87, 213-218.
3
Characklis, W. G. & Marshall, K. C. (Eds) (1990) Biofilms. John Wiley & Sons, New York p. 135.
2
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közösség faji szintű meghatározását követően
megállapíthatóvá vált, hogy a kovaalgaközösséget nagyobb fajszám jellemezte a Duna esetében (71 faj), mint a Balatonban (33
faj). A vizsgálatok során jelentős mértékben
megváltozott a kovaalga-közösség összetétele
a balatoni és a dunai mintákban egyaránt. A
domináns fajok többsége jól tolerálta a keze-

léseket, azonban több domináns faj érzékenynek bizonyult még kontrollkörülmények között is.
Kulcsszavak: Klátyik Szandra, Földi Angéla, Trábert Zsuzsanna, Pozderka Virág, Ács Éva, Cséffán Tamás, Pasaréti
Gyula, Mörtl Mária, Takács Eszter, Bohus Péter, Székács
András, Darvas Béla, glyphosate, POEA, biofilm,
Roundup Classic, kovaalga, kékalga, Duna, Balaton

A glyphosate gyomirtószer-hatóanyag lebomlása balatoni és dunai
vízmintákban, valamint algabiofilm jelenlétében
Klátyik Szandra, Székács András, Darvas Béla és Mörtl Mária
NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest;

A piacvezető glyphosate gyomirtószerhatóanyag felszíni vizekben való megjelenése
globálisan tapasztalható jelenség. A felszíni
vizek glyphosate-szennyezettségének mértéke
világszerte jelentős eltéréseket mutat, azonban azokon a területeken ahol a glyphosatetal szemben toleráns, géntechnológiai úton
módosított növények termesztése és ezzel
együtt a glyphosate-tartalmú készítmények
felhasználása jelentős mértékű, a szennyezés
mértéke elérheti akár az 5200 µg/l nagyságrendet is.4 Az EU területén a glyphosatetartalom elérte, vagy meghaladta a 4 µg/l értéket,5 amely jelentősen meghaladja a növényvédő szerekre meghatározott elfogadható szennyezettségi szintet.6 A hazai glyphosate
-szennyezettség mértéke esetenként 0,540,98 µg/l.7 A biofilmek különösen fontos szerepet játszanak a vízi ökoszisztémák biogeokémiai ciklusaiban, illetve a természetes vizekben megjelenő szennyezőanyagok biodegradációjában.8
Vizsgálataink során a glyphosate hatóanyag
lebomlását 10 héten keresztül vizsgáltuk balatoni és dunai vízmintákban, illetve tisztított
ivóvíz (ClearWater) esetében. A vizsgált hatóanyag (glyphosate IPA-só) lebomlását tiszta,

illetve formázott készítmény (Roundup Classic) formájában is meghatároztuk. Kísérleteink
során meghatároztuk a lebomlás kinetikáját
biofilmek jelenlétében is. A lebomlásvizsgálatokban beállított kiindulási koncentráció 100
µg/l volt. A minta-előkészítés során FMOC-Cl
oldat felhasználásával származékképzést,
majd szilárd fázisú extrakciót (Strata-X Polymeric SPE cartridge) végeztünk, majd a minták
hatóanyag-tartalmát HPLC-UV technikával
határoztuk meg.
A vizsgált természetes víztestekből származó
„vak mintákban” egy esetben sem tudtuk kimutatni glyphosate jelenlétét. A tisztított ivóvízben a glyphosate és Roundup folyamatos
és lassú csökkenése volt megfigyelhető, ezzel
szemben a dunai vízmintáknál a kezdeti gyors
csökkenést követően a koncentráció állandó
értékre állt be. A balatoni vízmintákban a
glyphosate-koncentráció szignifikáns mértékben nem változott. A dunai mintákban a tiszta
hatóanyag koncentrációja biofilm jelenlétében az első héten 15-20 µg/l szinten állandósult, azonban a biofilmek laboratóriumi körülmények között történő fenntartása érdekében
a heti szinten végrehajtott vízcseréket követően a hatóanyag-koncentráció folyamatosan

4

Edwards, W. M. et al. (1980) J. Envron. Qual. 9, 661-665.
Horth, H. et al. (2004) Final update report 2003/2004, WRc Report No. CO 4789/3, Swindon
6
Az Európai Unió Tanácsa (1998) O. J. L330, 32.
7
Székács, A. et al. (2015) J. Chem. Article ID 717948 1-15
8
Lear, G. (Eds) (2016) Current Research and Emerging Technologies. Caister Academic Press, New Zealand.
5
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emelkedett, ami a biofilmekben megtalálható
kötőhelyek telítődésével magyarázható. A
készítmény esetében ezzel szemben az első
héten jelentős lebomlás figyelhető meg, majd
az első vízcserét követően szintén magasabb
glyphosate-koncentrációt mértünk vissza,
azonban a további vízmintákban folyamatos
csökkenő tendencia volt megfigyelhető. A balatoni vízmintákban a glyphosate-lebomlás

tiszta hatóanyag, illetve készítmény formájában is a dunai mintákban tapasztalt tendenciákhoz hasonló képet mutatott, viszont kisebb
mértékű lebomlás volt megfigyelhető, és a
tiszta hatóanyag koncentrációja magasabb
szinten, 80 µg/l körüli értéken állandósult.
Kulcsszavak: Klátyik Szandra, Székács András, Darvas
Béla, Mörtl Mária, glyphosate, Roundup Classic, lebomlás, Duna, Balaton, biofilm

Glyphosate hatóanyagú peszticidek sejt- és genotoxikus hatásának
vizsgálata
Kocsis Zsuzsanna és Zsolnai Pálma
Országos Közegészségügyi Központ, Országos Kémiai Biztonsági Igazgatóság, Kísérletes Toxikológiai
Osztály, Molekuláris és Sejtbiológiai Csoport

A glyphosate (N-foszfono-metil-glicin) a világ
legelterjedtebb növényvédő szere, felhasználása évI 800.000 tonnára becsülhető. A hazai
kereskedelemben 55-féle glyphosate hatóanyagú készítmény kapható. A glyphosate
belégzéssel, élelmiszerrel és ivóvízzel juthat a
szervezetünkbe, felhalmozódást azonban nem
mutat.9 Bár kevés egybehangzó in vitro és in
vivo vizsgálat bizonyítja a glyphosate genotoxikus és rákkeltő hatását, néhány epidemiológiai jelentés azonban rámutat a myeloma multiplex, a non Hogkin limfoma és a spontán vetélés gyakoriságát emelő hatására.10
Vizsgálatunkban a glyphosate és két glyphosate hatóanyagú herbicid a Roundup Classic
Plus és a Glialka Star citotoxicitását teszteltük
négy sejtvonalon (CHO, Hela, HepG2 és
MCF7). A glyphosate nyolctagú dózissorával
(140-18000 µg/ml tartomány) 24-órás intervallumban kezeltük a sejtkultúrákat. A glyphosate esetén az EC50 érték a négy sejtvonalra
vonatkozóan 1700-4500 µg/ml tartományba
esik, a legérzékenyebb a CHO sejt, míg az
MCF7 sejtre hat a legkevésbé, ebben az esetben az EC50 érték 4500 µg/ml. A Roundup
Classic Plus és Glialka Star kilenctagú dózissorrával (6-500 µg/ml) kezeltük négy sejtvonalat.

Mind a Roundup Classic Plus, mind a Glialka
Star kezelésre azonos profilú citotoxicitási
sorrend jellemző, legérzékenyebbnek a Hela
sejt bizonyult, majd azt követte a CHO, a HepG2 és a sort az MCF7 sejt zárja. Összehasonlítva a két készítményre vonatkozó EC50 értékeket azt tapasztaltuk, hogy a két glyphosate
hatóanyagú készítmény a Roundup Classic
Plus és Glialka Star közel 20-30-szor erősebb
toxicitással bír, mint maga a glyphosate.
Sejttoxicitási eredményeink azt igazolják, hogy
az adjuvánsokat, felületaktív anyagokat tartalmazó glyphosate hatóanyagú készítmények
nagyobb egészségügyi kockázatot jelenthetnek, mint a glyphosate önmagában. Epidemiológiai vizsgálatok azt igazolják, hogy a reprodukcióhoz köthető sejtek érzékenyebbek,
mint más szöveti sejtek, amit a mi vizsgálataink is alátámasztanak. A glyphosate mutagén
hatású, továbbá hozzájárulhat a daganatos
megbetegedések és hormonális károsodások
kialakulásához. A glyphosate környezetegészségügyi hatásait illetően számtalan aggály merült fel az utóbbi években, teratogéngyanús vegyületnek tartják, mutagenitási és
karcinogenitási viták kereszttüzében áll. Ezen
eredmények alapján fogjuk vizsgálni a glypho-

9

Darvas B. et al. (2011) Növényvédelem 47, 387-401.
Székács, A. & Darvas, B. (2012) InTech pp. 247-284.
11
Gasnier, C. et al. (2009) Toxicology 262, 184-191.
12
Mañas, F. et al. (2009) Ecotoxicol. Environ. Saf. 72, 834-837.
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sate ösztrogénreceptorra gyakorolt hatását az
OECD TG455 alapján,11 valamint folyamatban
van az in vitro klasztogenitási vizsgálatok értékelése is.12
A glyphosate genotoxicitását in vitro mikronukleusztesztben vizsgáltuk, 4-órás kezelést
alkalmazva metabolikus aktiválással és anélkül. A CHO sejteket a vizsgálat során a glyphosate 375-1875 µg/ml dózissorával kezeltük. A
legmagasabb kezelt dózissal elértük a toxikus
kezelési szintet. Hasonlóan negatív eredményt
kaptunk 24-órás kezelésnél is. Ha azonban
alacsonyabb, 2-órás kezelést alkalmaztunk,

akkor a CHO sejtekben dózisfüggő mikronukleuszszint-emelkedést mértünk. A Roundup
Classic Plus mikronukleusz-indukáló hatását
12,5-120 µg/ml dózistartományban vizsgáltuk.
Négyórás kezelést alkalmaztunk metabolikus
aktiválás nélkül. A Roundup Classic Plus a vizsgált legmagasabb dózisban szignifikáns mértékben emelte a mikronukleusz-képződés gyakoriságát.
Kulcsszavak: Kocsis Zsuzsanna, Zsolnai Pálma, glyphosate, CHO, Hela, HepG2, MCF7, Roundup Classic Plus,
Glyalka Star, mikronukleusz-teszt, genotoxicitás

The Greens/EFA infografika: Hét ok, ami miatta be kell tiltani a glyphosate készítményeket (1.
A glyphosate fenyegeti az emberi egészséget; 2. A glyphosate fenyegeti a növények és állatok
egészségét; 3. GMO és glyphosate – azonos csata; 4. Toxikus keverékek; 5. Ismereti hiányosságok a biztonsági adatok területén; 6. Az átláthatóság hiánya; 7. A glyphosate használatának
kiváltására van alternatíva) (forrás)
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