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Génszerkesztés 

Az Alapvető Jogok Biztosának Hiva-
tala (ABJH) webináriumát 2021. jú-

nius 28. tartották Zoom program se-
gítségével. Jelen összefoglaló tartal-
ma itt hangzott el. A GMO-
Kerekasztal1 2018-as feloszlatása 
után hazánkban a Magyar Ökotoxi-

kológiai Társaság foglalkozik a mező-
gazdasági géntechnológia környezet-
egészségügyi kérdéseivel. Ez a tech-
nológia az idegenbeporzó növények 
esetében (pl. rovar-beporzású – ká-
poszta-félék, lucerna-félék, naprafor-
gó, alma, papaja stb.; szél-beporzású 
– kukorica, rizs stb.) nyíltnak minő-
sül, vagyis a módosítás a beporzási 
háló mentén terjed. Sok növénynél 
nem válik élesen el a két beporzási 
típus. A rovarbeporzású növények a 
leginkább kockázatosak (értsd 
intraspecifikus hibridképződés) a mó-
dosított gén terjedési valószínűségé-
ben. Speciális esetekben interspecifi-
kus-hibridképződés sem kizárt (pl. 
káposzta-félék – ezeknél az izolációs 
távolság >1600 méter). Az önbeporzó 
növények kibocsátása (pl. paradi-
csom, burgonya, gyapot, szója stb.) 
zárt technológiaként kevésbé kocká-
zatos.2 

Vitairányok. (A) Ökonómiai gyönge-
ség: (a) Multi-érdekeltség vs. nemzeti 
mezőgazdaság – nemzeti fajtakincs 
védelme (Alaptörvénybe ajánlott); (b) 
Szabadalmaztatott GMO (Genetically 
M o d i f i e d  O r g a n i s m s ) ,  G S O 
(Genetically Silenced Organisms), 
GEO (Genetically Engineered Or-
ganisms); (c) Piac (jelenleg): 98% 
GMO, <2% GSO, ~0% GEO – kizáróla-
gos vetőmag fölötti rendelkezési jog; 

 
Címkép: Balatoni nádas  (Fotó: Sági 

Ági/Napló 

Publicisztika 

https://www.facebook.com/ecofriagro/photos/a.1370541776372491/4118810324878942/
https://www.bfnp.hu/en/hir/vagassal-kesztetik-megujulasra-a-balatoni-nadasokat#prettyPhoto
https://www.bfnp.hu/en/hir/vagassal-kesztetik-megujulasra-a-balatoni-nadasokat#prettyPhoto
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(d) Peszticid-üzlet vs. biogazdaság – 
jelenleg glyphosate-tűrő és Cry-toxint 
termelő GM-növények,3 s így a peszti-
cid-piac része;4 (e) Folyamatos karita-
ív ígéretek – a teljesítés elmaradt. 

(B) Genetikai hiányosság: (f) Transz-
gén megjelenése – fajhatárok átlépése 
(GMO); (g) Pontatlan átalakítás – a 
génszerkesztés pontosabb, de a té-
vesztés nem kizárt; (h) Kérdéses GEO-
/GSO-kimutatás – a transzgén kimu-
tatható, a génszerkesztés kimutatha-
tósága kérdéses; (j) Instabil GSO-
genom – géncsendesítésnél hangsú-
lyos; (k) Beltartalom változások – gén-
csöndesítésnél sarkalatos. 

III) Ökológiai kérdések: (l) Csökkenő 
biodiverzitás – a nemesítésnél alkal-
mazott szelekció ilyen hatású; (m) Re-
zisztencia – új növényvédelmi problé-
mákat generál; (n) Nemzeti fajtakincs-
védelem – a génbanki tevékenység 
hangsúlyossá válik; (o) Fajkipusztítás 
(génkiszorítás) – a gene drive-nál sar-
kalatos bioetikai probléma. 

Dereguláció. A génszerkesztés dere-
gulációja megtörtént az Egyesült Álla-
mokban. Az Európai Unió kövesse-e? 
Módszer (i) Eltérő a különféle géntech-
nológiai módszerek (módosítás vs. 
szerkesztés) pontossága? – Igen, rela-
tív javulás igazolható; Pontosság (ii) 
Pontos átalakításra képes-e a mai 
génszerkesztés? – Nem, most is hely-
tévesztő még; Követhetőség (iii) Job-
ban követhetők a génszerkesztett ter-
mékek – Nem, sőt kevésbé, ami szigo-
rúbb szabályozást igényel; Termék (iv) 
Eltérőek-e a géntechnológiai módsze-
rekkel előállított termékek? – Nem, 
ezek is módosítottak. Az általános el-
várások érvényesek (lásd fajtabibrid-
képződés); az egészségügyi ellenérvek 
nem kellően megalapozottak; Hatás (v) 
Leküzdi az éhezést a mezőgazdasági 
géntechnológia? – Nem, a peszticid 

piacot változtatja meg, annak irányí-
tásához teremt szabadalmi környeze-
tet; Kockázat (vi) Kockázatcsökkentő-e 
a mezőgazdasági géntechnológia? – 
Nem, jobbára nyílt technológia (lásd 
idegenbeporzók). 

Következtetések. (α) Támogatható-e 
a génszerkesztés jogi deregulációja? – 
Nem, kaotikus jövőhöz vezetne (lásd 
lánc-dereguláció?); (β) Támogatható-e 
a génszerkesztés szabályozásának jogi 
felülvizsgálata? – Igen, csoportokra 
illő korszerű szabályozás szükségsze-
rű. Önbeporzókra engedékenyebb le-
het. 
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xikológia, 2 (2): 13-14. 
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Csípőszúnyog-állománygyérítés 

[A Magyar Ökotoxikológiai Társaság elnökének 

válaszai Bándi Gyula (Alapvető Jogok Biztosá-
nak Hivatala) kérdéseire – Ügyszám: AJB-

45/2020] 

Bándi Gyula (Alapvető Jogok Biztosá-
nak Hivatala, ABJH) rövid tájékoztató 
levele után nyolc kérdést tette fel a 
Magyar Ökotoxikológiai Társaság 
(MÖTT) elnökének 

„Tájékoztatni szeretném, hogy az 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatalá-
hoz több állampolgári beadvány is ér-
kezett a szúnyoggyérítés hazai gyakor-
latával összefüggésben.” Ezek közül 
több személyes panasz hozzám is 
megérkezett, de tenni ezekért csak is-
meretterjesztő írásokban tudok. 2017-
ben tettem nyilvánossá a részletes vé-
leményem. Az érintettektől kapott 
semmitmondó válaszok számomra na-
gyon is elgondolkodtatóak. Az aktivi-
tásom folytatása egy 2019-ben írt 
cikk, egy 2020-ban készített interjú, 
és egy éppen megjelenés alatt álló 
cikkben (cím: Szúnyogügyi őszi tárlat) 
olvasható. 

Meggyőződésem, hogy a hazai irtás 
felsőszintű szakmai irányítása nem 
megfelelő (a BM OKF-nek nincs erre 
specializálódott szakértője – a tűzoltó-
ság ügykezelésébe került ez az ügy, 
bár ahhoz semmi köze) és jelenleg 
csoportérdekeket előtérbe helyező gaz-
dasági szempontok irányítják a gya-
korlatot. Nem kellene ezzel megeléged-
nünk, mert a jelenlegi gyakorlat sze-
rintem felelőtlenül ökoszisztéma-
pusztító. 

„A beadványok egy része kifogásolta a 
vegyszeres szúnyoggyérítés kockázata-
it a – véleményük szerint – nem meg-
felelő kijuttatás révén, másik része 
pedig általánosságban a vegyszerek 
ökológiai hatásait, így az élővilágra 

kifejtett negatív hatását.” 

Az elsodródásra hajlamos légi irtáshoz 
2020-tól nem volt engedélyezett ké-
szítmény, ami az Európai Unió gya-
korlatának megfelelő. Ennek ellenére 
a BM OKF (Belügyminisztérium Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
ság) a fő szezonban ideiglenes enge-
délyt kért, amit Nemzeti Népegészség-
ügyi Központ (NNK) 2020. júliusában 
ideiglenes engedélyt adott ki és indok-
lásképpen a West Nile Virus, WNV-
veszélyre hivatkozott. Hazánkat azon-
ban 2020-ban egyáltalán nem fenye-
gette ez a vírusos betegség. A valódi 
ok szerintem az lehetett, hogy a kivite-
lezők földi védelemre nem kellő kapa-
citással készültek fel. Sajnos az ideg-
mérget alkalmazó földi védelem is irtó-
szer-köddel dolgozik, ami elsodródás-
ra hajlamos, vagyis olyan területeket 
is kezel, amit nem célzott meg. Ezek 
közül az élővizes területek különös-
képpen veszélyeztetettek. A hazai mo-
nitorozók és kivitelezők nem képesek 
a biológiai lárvairtás megoldására és 
szerintem azért, mert az idegméreggel 
folyó imágóirtáshoz hazai vállalati ér-
dek fűződik. Javaslom ennek kivizsgá-
lását, mert a szakmai körökben ez tel-
jes mértékben ismert és közbeszéd 
tárgya. 

A konkrét kérdésekre az alábbi vála-
szokat küldöm: 

(i) „hogyan értékeli mind eredményes-
ségi, mind környezetvédelmi szem-
pontból a szúnyoggyérítés jelenleg ál-
talánosan bevett, vegyszeres gyakorla-
tát?” 

- A szúnyog-állománygyérítés gyakor-
lata nélkülözi az Európai Unióban al-
kalmazott környezetbarát megoldást, 
amit a Bacillus thuringiensis var. isra-
elensis, Bti-lárvairtó használatában 
nevezek meg. Kevés gondot fordít a 

http://www.bdarvas.hu/tudomany/okotoxikologia/idn6084
https://darvasbela.atlatszo.hu/2019/06/25/csiposzunyogok-es-amit-hurcolhatnak-no6-fals-korus/
https://erdmost.hu/cikk/lehetseges-e-szunyogirtas-kornyezetpusztitas-nelkul
https://darvasbela.atlatszo.hu/2020/11/24/szunyogugyi-oszi-tarlat/
http://www.onkportal.hu/data/hirdetmenyek/dokumentumok/berente_1576.pdf
https://index.hu/velemeny/2019/11/28/miert_korszerutlen_a_szunyoggyeritesunk/
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tócsás területek vízrendezésére, nem 
tekinti feladatának a lakosság bevoná-
sát a védekezésbe, vagyis mindent a 
piretroid-használat alá rendel, mintha 
nem régen túlhaladott állapot lenne 
ez. Különösképpen hibás elgondolás 
ez a monitorozók részéről, akik felada-
ta lenne a lárvanevelő-helyek feltérké-
pezése, és a védekezés környezetbarát 
formáinak előtérbe helyezése. A lakos-
ság felvilágosítása is az ő feladatuk 
lenne, bár a szerződésük nem biztos, 
hogy kitér erre. A kivitelezők éjszaka 
is kezelhetnek (korábban ez tilos volt), 
amikor a hazai csípőszúnyog-fajok 
már nem aktívak, vagyis koncepcioná-
lisan hibás a jelenlegi védekezési gya-
korlat. 

Környezetvédelmi szempontból a hor-
monmoduláns deltamethrin-nel vég-
zett szúnyogirtásnál átlagosan min-
den egyes csípőszúnyoggal 50 éjszaka 
aktív, hasznos rovar pusztul el. Ez a 
gyakorlat tehát sokkal inkább öko-
szisztéma-irtásnak nevezhető, mint 
szúnyogirtásnak. A BM OKF vezetői 
ezzel a felvetéssel nem hajlandók 
szembesülni. 

A piretroiddal történő kezelés lehetet-
lenné teszi a kezelt területeken az 
ökológiai termesztést, hiszen a szinte-
tikus hatóanyag (ami itt kizáró ok) 
évente többször is a termékre ülepe-
dik (légi védekezésénél ez a kipermete-
zett mennyiség fele lehet, földi véde-
lemnél ennél is magasabb), vagyis el-
veszíti biotermék minőségét. Ezzel a 
ténnyel a hazai ökotermék-minősítői 
nem tudnak szembesülni, pedig ez 
kimeríti az ezért az élelmiszerminősé-
gért többet fizető fogyasztók becsapá-
sát. 

(ii) „milyen ökológiai és humánökoló-
giai kockázatokkal jár a vegyszeres 
szúnyoggyérítés, továbbá milyen hatá-
sokkal járhat a vegyszeres szúnyog-

gyérítés nem megfelelő kivitelezése (pl. 
a nem megfelelő időben megvalósított 
kijuttatás esetén)?” 

- Az idejében el nem végzett, szaksze-
rű lárvairtás a nyári szúnyogártalom 
legfőbb oka. Ennek letéteményesei a 
monitorozást végzők. Véleményem 
szerint az általuk mostanában végzett 
munka haszna csekély, hiszen nem 
megelőzik a lakossági panaszokat, ha-
nem csak arra támaszkodva imágóir-
tást rendelnek meg. Ez szerintem rop-

pant kevés, ehhez nem kell szakérte-
lem. Az ízeltlábú ragadozók pusztítása 
a szúnyogártalom fokozódásával jár. 
Megfelelően nem kutatott a rovarevő 
kistestű madarak (kiemelten fecskék) 
és békák érintettsége. Foglalkozni kel-
lene a hazai denevérállománnyal is. A 
csípőszúnyog-irtással kapcsolatos 
idegméreg-használatot ökotoxikológiai 
és környezetanalitikai kiemelt kutatá-
sok tárgyává kell tenni. Ez a kutatás 
pályázati megrendelése nélkül elvég-
zetlen marad. Az utóbbi időben meg-
nőtt a piretroidokra idegrendszeri tü-
netekkel reagáló lakosok száma. Ese-
teik sürgős kivizsgálását az egészség-
ügy kiemelt feladatának tekintem. 

Humánökológiai (nekem szociológiai) 
kockázat a településeken a lakosság 
körében szembenállás szítása, ahol a 
szúnyogcsípést rosszul tűrők a kör-
nyezetükre érzékenyek szembenállása 
válhat gyakorlattá. Szerintem a moni-
torozók hibája a lakossági felvilágosí-
tási munka elhanyagolása. 

(iii) „milyen tudományos ismeretek 
állnak rendelkezésre az alkalmazott 
vegyszerek hatásairól?” 

- A kémiai biztonság területe csak nö-
vényvédő szereket illetően 300 körüli 
hatóanyag másfél tucat környezet-
egészségügyi szempontból való meg-
ítélése. Ehhez gyógyszerek és ipari ve-
gyületek társulnak. Közel ezer mole-

https://eng.mst.dk/chemicals/chemicals-in-products/focus-on-specific-substances/endocrine-disruptors/the-eu-list-of-potential-endocrine-disruptors/?fbclid=IwAR3XzzBxF0XyIx8GXCTpDNb21N_ZScIiL1FntD4cIwVUOEKYtjEXXwmI4KY
https://eng.mst.dk/chemicals/chemicals-in-products/focus-on-specific-substances/endocrine-disruptors/the-eu-list-of-potential-endocrine-disruptors/?fbclid=IwAR3XzzBxF0XyIx8GXCTpDNb21N_ZScIiL1FntD4cIwVUOEKYtjEXXwmI4KY
http://www.ecotox.hu/ecotox2/download/konf/2019/eposter/MOTT19_DBetal_eP.pdf
http://www.ecotox.hu/ecotox2/download/konf/2019/eposter/MOTT19_DBetal_eP.pdf
http://www.ecotox.hu/ecotox2/download/konf/2019/eposter/MOTT19_DBetal_eP.pdf
http://www.ecotox.hu/ecotox2/download/konf/2019/eposter/MOTT19_DBetal_eP.pdf
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kula toxikológiáját kellene egybevetni. 
Ezzel még a nemzetközi szervezetek is 
hadilábon állnak. Hazánkban nincs 
olyan intézet, ami ezekkel a hatások-
kal érdemben foglalkozna. A növény-
védőszer-használatot a gazdák igénye 
szerint képviseli a mai mezőgazdasági 
tárca (és tanácsadói a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal, NÉBIH és 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara); köz-
tisztviselő adminisztrátorai azonban 
sem környezetvédelmi, sem egészség-
ügyi szempontok szerinti besorolásra 
nem képesek. Tudományos szempont-
ból a Magyar Tudományos Akadémiá-
nak (MTA) sincs ezzel foglalkozó kuta-
tóintézete. A már a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem (MATE) köte-
lékében létező hajdani NAIK AKK 
(Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ, Agrár-környezettudományi 
Kutatóintézet) és egyetemi csoportok 
alacsony létszámaikkal csak speciális 
kérdésekkel tudnak foglalkozni. Az 
egészségügyhöz tartozó irtószerek 
használatának mellékhatás-vizsgálata 
azt mondhatom, hogy még ezt az ala-
csony szintű hazai aktivitást is mé-
lyen alulmúlja. Ökológiai szempontok 
a hazai szúnyog-állománygyérítés gya-
korlatában nem érvényesülnek. 

(iv) „mi a Társaság szakmai álláspont-
ja a biológiai szúnyoggyérítés módsze-
réről?” 

- Magyar Ökotoxikológiai Társaság 
képviseletében 2019-ben két előadást 
tartottunk a MTA épületében. Az au-
gusztusi rendezvényt az Ökológiai Ku-
tatóközpont (a MÖTT IX. konferenciá-
ján került ismételt bemutatásra, előz-
mény egy 2017-es előadás volt, míg a 
decemberit az MTA Diverzitásbiológiai 
Tudományos Bizottsága szervezte, 
amely eredetileg a 2017-es előadásom 
alapján indult el. Nem volt azt illetően 
érdemi vita sehol sem, hogy ökológiai 
szempontból a piretroidok használata 

kifejezett káros. Ettől mást csak a for-
galmazó állít, de ezt a véleményt nem 

tartom függetlennek. A Bti sikeres 
használata csak sok biológusi feltáró 
munkával vezethet eredményre, hoz-
zátartozik ehhez a területek vízrende-
zése és a lakosság közreműködése 
(porta rendben tartása, szúnyoghálók 
alkalmazása stb.). 

(v) „milyen lehetőségek (pl. ökológiai 
előnyök) rejlenek a biológiai gyérítés 
elterjedésében, mennyire hatékony 

módszer, és mi a feltételrendszere a 
biológiai gyérítés esetleges terjedésé-
nek?” 

- A nyugat-európai sikeres alkalmazás 
azt mutatja, hogy a módszer bevált, s 
nem kell ezt külön bizonygatni. Sok-
kal szakszerűbb monitorozási munká-
ra lenne szükség, és nem a rutinszerű 
és lárvairtás irányítására alkalmatlan 
csípésszámlálási módszerrel. Hazánk-
ban szervezési szempontból a pályáza-
tok bírálatára független bírálót kell 
választani, aki semmilyen módon nem 
részese a monitorozási és kivitelezési 
munkának, de még egy intézetben 
sem dolgozik azokkal, akik érintettek. 
A monitorozók és kivitelezők közül a 
monitorozóknak kell irányítani, és a 
hol, mikor és mivel kérdésre az utasí-
tásokat kiadni. A BM OKF-től a szer-
vezés jogkörét el kell venni és függet-
len K+F intézetbe telepíteni. 

Ezen is túlmegyek azonban, mert sze-
rintem az országos védekezést meg 
kell szüntetni és konkrét területen 
élőknek (önkormányzatoknak és helyi 
vállalkozóknak) kell ezt a feladatot 
megoldani. Az önkormányzatoknak 
kell intézkedni arról (a minősítőt érte-
síteni), hogy a szintetikus növényvédő 
szerekkel kezelt területekről a terme-
lők ne adhassanak el bioterméket, 
mert az nem felelhet meg a követelmé-
nyeknek. Az önkormányzatoknak a 

http://www.ecotox.hu/ecotox2/download/konf/2017/lecture/Darvas_2017.pdf


Ökotoxikológia, 3. évfolyam, 1. szám 

 -8- 

lakosság széles körét be kell vonni a 
megfigyelésbe úgy is, hogy elektroni-
kus helyi közösséget hoz létre (ez FB-
lappal könnyen megoldható), ahol a 
területéről adatokat gyűjt, s ahová va-
lós névvel és csak a területen élők lép-
hetnek be, vagyis regisztrációköteles 
adatgyűjtést indítani. Ezzel a szemé-
lyes felelősségvállalás alapjai is megte-
remtődnek. 

(vi) „alkalmas-e a biológiai szúnyog-
gyérítés arra, hogy ez váljon az általá-
nosan bevett védekezési módszerré?” 

- Feltételezem, ha Nyugat-Európában 
megfelelt ez a módszer, akkor nálunk 
is. Speciális helyeken (pl. Tisza-tó, Ti-
sza part, dunai szigetek stb.) fő idény-
ben imágóirtással kell kiegészíteni a 
biológiai lárvairtást, vagyis megfordí-
tani a mostani védekezési arányt. 

(vii) „módosítja-e a szúnyogok elleni 
védekezés kialakítását a közelmúltban 
megjelenő invazív fajok térhódítása?” 

- Egyértelműen nem. Ezek a fajok kis 
mennyiségű, földdel nem érintkező 
vízterekben fejlődnek ki (pl. temetői 
vázák, udvarban felejtett edények, 
kerti dísznek használt autógumi, eső-

vízgyűjtő stb.), vagyis ellenük éppen-
séggel a lakosság tehet a legtöbbet. A 

kis kiszerelésű Bti granulátum terjesz-
tését kell megoldani. Első két évben 
javaslom, hogy az önkormányzatok 
ingyen osztogassák (mint Ausztria bi-
zonyos területein hajdanán), hogy a 
lakosság megismerje a hatását, majd 
ezt követően már vásárolni is fogják. 

(viii) „lát-e különbséget az invazív fa-
jok elleni hatékony fellépés szempont-
jából a szúnyoggyérítési módszerek 
között?” 

- Igen. A hazai szúnyogfajok (közel egy 
tucat) elleni védekezés közösségi fel-
adat. A probléma kezelésének szintje 
szerintem önkormányzati, vagyis az 
államnak a számunkra kellene a véde-
kezéshez pénzügyi segítséget adni. Az 
invazív fajok (három) elleni védekezés 
lakossági feladat, ezt az aktivitást kell 
támogatással (pl. ingyenes Bti granu-
látummal) erősíteni. 

Budapest, 2020. szeptember 21. 

Darvas Béla  

a Magyar Ökotoxikológiai Társaság 
elnöke (mott@bdarvas.hu)  

Rovar-apokalipszis (Fotó: Matt Dorfman/NYT) 

mailto:mott@bdarvas.hu
https://www.nytimes.com/2018/11/27/magazine/insect-apocalypse.html
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Falevelek, mint a légszennyezés-becslés eszközei 

Simon Edina, Molnár Vanda Éva és Tóthmérész Béla 

Debreceni Egyetem, Ökológiai Tanszék – edina.simon@gmail.com  

SZAKCIKK 

A légszennyező anyagok a levelek felszínen kiülepednek, vagy akkumulálódnak a leve-

lek szöveteiben. A növények kiváló biológiai indikátorai a légszennyezettségnek. A 

szennyezés nagyságát jellemzi a leveleken megülepedett pormennyiség, a falevelek 
elemösszetétele vagy a légszennyezettség becslésére kidolgozott komplex mérőszám, 

az APTI (Air Pollution Tolerance Index), ami a levelek aszkorbinsav-tartalmán, klorofill-

tartalmán, nedvesség tartalmán és a levelek pH-ján alapul. A faleveleket zöldhulla-

dék, komposzt vagy hamu formájában gyakran használják termésnövelőként. A növé-

nyi komposzttal és hulladékkal a levelek akkumuláló képessége révén toxikus eleme-

ket juttathatunk a talajba, így veszélyeztetve a talajlakó szervezeteket. Egyes toxikus 

elemek felhalmozódnak a táplálékláncban, veszélyeztetve ezzel az élőlények széles kö-
rét és végső soron az emberek egészségét is. Ezért a légszennyezésre, a légszennyezés 

indikátoraira, a táplálékláncban történő felhalmozódásra és a humán népességre gya-

korolt hatásokkal kapcsolatos ismereteinket további tudományos vizsgálatokkal kell 

bővíteni. 

Kulcsszavak: városiasodás, nehézfém akkumuláció, por, légszennyezettségi index 

Tree leaves as air pollution indicators  

Edina Simon, Vanda Éva Molnár and Béla Tóthmérész  

University of Debrecen, Department of Ecology – edina.simon@gmail.com 

Various air pollutants such as trace elements, pollens, spores, and salts can accumu-

late and/or can be absorbed on the surface of leaves. Numerous earlier papers re-

ported that leaves are good indicators of air pollution. The concentration of deposited 

dust, the elemental concentration of leaves, as well as a complex index, the so-called 

APTI (Air Pollution Tolerance Index) are especially useful proxy measures of air pollu-
tion; the calculation of APTI is based on ascorbic acid, chlorophyll, water content and 

pH values of tree leaves. As compost and/or ash, leaves are frequently used as ferti-

lizers in agriculture. Thus, toxic metals are emitted into the soil via the accumulation 

of air pollutants and may threatening the soil biota. We stress the importance of fur-

ther scientific research to assess the effects of contaminated tree leaves on various 
levels of biota. 

Keywords: urbanization, heavy metal accumulation, dust deposition, Air Pollution Tolerance Index (APTI)  

A szennyező elemek a légkörbe első-
sorban az ipar, a közlekedés, a mező-
gazdaság és a fosszilis tüzelőanyagok 
kibocsátásával kerülnek [Celik et al., 
2005]. A kibocsátott légszennyező 
anyagok a levelek felszínén kiüleped-

nek vagy akkumulálódnak a növényi 
szövetekben, növelve ezzel az emberi 

egészségre káros hatásukat [Salma et 
al., 2001; Temesi et al., 2003]. A növé-
nyek kiváló biológiai indikátorok a 
légszennyezettség becslésére a széles  

mailto:edina.simon@gmail.com
mailto:edina.simon@gmail.com
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elterjedésük és fajgazdagságuk révén, 
és azért, mert a szennyező anyagok 
kiülepednek a levélfelületen, [Kardel 
et al., 2010]. Számos növényfajról ko-
rábbi tanulmányok már bizonyították, 
hogy kiválóan alkalmasak a légszeny-
nyezettség becslésére [Moreno et al., 
2003; Mingorance & Oliva, 2006; Gil-

looly et al., 2016]. 

Számos vizsgálat tesztelte a levegőben 
lévő por mennyiségi kiülepedését fale-
vélen és hagyományos porcsapdával 
gyűjtött minták alapján. Ezek a vizs-
gálatok bizonyították a falevelek por-
megkötő képességének alkalmasságát 
légszennyezettség becslésére. Simon 
és munkatársai [2020] európai hárs 
(Tilia × europaea) egyedre kihelyezett 
porcsapdával és ugyanezen egyedek 
levelének vizsgálatával 1,8 és 3,6 m-es 
magasságból vizsgálták az ülepedő és 
szálló por frakciókat. Szignifikáns kü-
lönbséget tapasztaltak mind a kisebb 
(2-3 µm < d), mind pedig a nagyobb 
frakciójú (d < 5-8 µm) porminta meny-
nyiségét tekintve a levél és porcsapda 
között. Mindkét frakciójú por esetében 
a porcsapdák tartalmaztak nagyobb 
por koncentrációt. Kimutatták, hogy a 
magasságnak, illetve a vizsgált hóna-
poknak (július, augusztus és szeptem-
ber) nem volt jelentős hatása sem a 
levélen megülepedett por, sem a por-
csapdában összegyűlt minta mennyi-
ségére. Az eredmények értékelése so-
rán a porcsapda által összegyűjtött és 
a levélen megülepedett pormennyiség 
vizsgálata során a nagyobb frakciójú 
(d <5-8 µm) porcsapdában gyűjtött 
por mennyisége korrelált a falevélen 
kiülepedettel. Ezzel ellentétben a ki-
sebb frakciójú (d >2-3 µm) pormennyi-
ség esetében nem tapasztaltak szigni-
fikáns korrelációt a csapdával gyűjtött 
és a levélen ülepedett mennyisége kö-
zött. A kapott eredmények megerősítik 
a korábbi feltevéseket, miszerint a fa-
levelek a nagyobb frakciójú, azaz üle-

pedő részecskék megkötésére alkal-
masak. Eredményeik bizonyították a 
falevelek pormegkötő képességének 
alkalmasságát porszennyezés becslé-
sére, főképpen az ülepedő, nagyobb 
frakciójú porok esetében. Ugyanakkor 
a falevélen történő megkötődés indi-
kációs alkalmazási lehetőségei limitál-
tak, részben a levelek korlátozott por-
megkötő kapacitása miatt, mivel csak 
a vegetációs periódusban alkalmazha-
tóak, részben pedig a csapadék általi 

folyamatos lemosás révén [Simon et 

al., 2020]. 

A por és más légszennyező anyagok 
megkötése a levelek által olyan ténye-
zőktől függ, mint a levélfelszín geo-
metriája, az epidermális és kutikuláris 
képződmények, a levél szőrözöttsége 
[Singh et al., 2005]. A légköri port a 
levéllemez és a levélfelületen található 
trichómák kötik meg [Morani et al., 
2011], míg a légköri gáznemű szeny-
nyező anyagok megkötése a sztómák 
révén történik; a sztómák aktív szeny-
nyezőanyag-megkötő részei a levélnek 
[Lohr & Pearson-Mims 1996; Kardel et 
al., 2010], míg a levélfelületen találha-
tó trichómák a levél passzív porgyűjtő 
részét képezik. Ebből adódóan a csap-
dázott por mennyisége és az akkumu-
lálódott légköri anyag koncentrációja 
jelentős mértékben függ a bioindiká-
torként használt faj leveleinek morfo-
lógiai és anatómiai tulajdonságaitól 
[Abbruzzese et al., 2009; Brighigna et 

al., 2002]. 

Az ülepedett por mennyiségének meg-
határozása széles körben elterjedt a 
légszennyezettséget vizsgáló tanulmá-
nyokban [Freer-Smith et al., 2005; 
Prusty et al., 2005]. A városi por levé-
len történő megkötését alapvetően két 
tényező határozhatja meg, a vizsgált 
fafaj és a vizsgált terület szennyezett-
sége [Freer-Smith et al., 2005]. Simon 
és munkatársai [2014] urbanizációs  
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gradiens mentén vizsgálták a felhal-
mozódott pormennyiséget, mely alap-
ján nem tapasztaltak jelentős különb-
séget az egyes területek között Debre-
cen városában, annak ellenére, hogy 
az elmúlt 20 évhez képest növekvő 
légszennyezettségről számoltak be a 

korábbi kutatások [Kertész et al., 
2008]. A vizsgált területek hasonló 
mértékű porszennyezettsége a város 
meteorológiai és területi elhelyezkedé-
séből eredhet. Debrecen a Hajdúhát 
és Nyírség közelében, egy kisebb me-
dencében helyezkedik el, ezért a lég-
szennyező anyagok a város egész terü-
letén hasonló mértékben halmozód-
hatnak fel a falevelek felületén, illetve 
a falevelekben. Ezzel ellentétben Mis-
kolc város esetében jelentős különbsé-
gek vannak a szennyezettségben az 
urbanizációs gradiens mentén [Simon 

et al., 2016], hasonlóan Bécs vá-
rosához [Simon et al., 2011]. Az elté-
rések oka lehet a topográfiai jelleg, az 
urbanizáltság és az iparosodás mérté-
ke a vizsgált városokban.  

Korábbi vizsgálatokhoz hasonlóan Si-
mon és munkatársai [2014] szintén 
kimutatták, hogy a levelek morfológiai 
és anatómiai tulajdonságainak úgy, 
mint a levélfelszínnek, sztómaméret-
nek és -denzitásnak fontos szerepe 
van a légszennyező anyagok megköté-

sében [Singh & Jothi, 1999; Garg et 
al., 2000]. Eredményeik szerint a ké-
sei meggy (Prunus serotina) és kocsá-
nyos tölgy (Quercus robur) pormegkötő 
képessége kicsi, mivel ezeknek a fa-
joknak a levélfelszíne nem tartalmaz 
trichómákat. Ezzel ellentétben a leg-
nagyobb trichómadenzitást az álta-

1.ábra: Kései meggy (Prunus serotina) (A), mezei juhar (Acer campestre) (B), kocsá-

nyos tölgy (Quercus robur) (C), kőrislevelű juhar (Acer negundo) (D) és nyugati ostorfa 

(Celtis occidentalis) (E) levélfelületének szkenning elektronmikroszkópos felvétele. 
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lunk vizsgált fajok közül a nyugati os-
torfa (Celtis occidentalis) mutatja, és 
ennek megfelelően ennek a fajnak volt 
a legnagyobb a pormegkötő képessége 
is (1. ábra). 

Fontos szerepe van a légszennyező 
anyagok megkötésében a faleveleken 
található sztómák méretének és denzi-

tásának. Tomašević és Aničić [2011] 
eredményeihez hasonlóan Simon és 
munkatársai [2014] eredményei is azt 
mutatják, hogy a sztómák nagy mére-
téből és/vagy nagy denzitásából szár-
mazhat a légköri szennyező anyagok 
nagyobb koncentrációban történő ak-
kumulációja (2. ábra). 

2.ábra: Kései meggy (Prunus serotina) (A), mezei juhar (Acer campestre) (B), kocsá-

nyos tölgy (Quercus robur) (C), kőrislevelű juhar (Acer negundo) (D) és nyugati ostorfa 

(Celtis occidentalis) (E) sztómáinak szkenning elektronmikroszkópos felvételei. 

A légszennyezettség becslése falevelek 
biokémiai paraméterei alapján is tör-
ténhet. A biokémiai paraméterek kö-
zül az aszkorbinsavat, a klorofill-
tartalmat, a levélszuszpenzió pH-ját és 
a levélnedvesség tartalmát vizsgálták 
Molnár és munkatársai [2020a]. Ezek 
alapján a paraméterek alapján szá-
molható az ún. légszennyezettségi in-
dex (Air Pollution Tolerance Index, AP-
TI) (3. ábra) a következő képlet alap-

ján: 

 

ahol az A = aszkorbinsav-tartalom, T 
= klorofill-tartalom, P = levélszuszpen-
zió pH-ja, R = relatív levélnedvesség-
tartalom.  

Az APTI értékek alapján négy érzé-
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3.ábra:  A légszennyezettségi index (APTI) paraméterei és felhasználása légszennye-

zettség becslésére  

Légszennyezettségi indexet számoltak 
Molnár és munkatársai [2020b] nyu-

gati ostorfa (Celtis occidentalis) és eu-
rópai hárs (Tilia × europaea) levelei 
alapján. Az APTI értékek mindkét nö-
vényfajt a légszennyezettségre különö-
sen érzékeny kategóriába sorolták, 
mivel a kapott érték a nyugati ostorfa 
esetében 13, míg az európai hárs ese-
tében 9 volt. Az eredmények értékelé-
se során szignifikánsan nagyobb klo-
rofill-tartalmat tapasztaltak a termé-
szeteshez közeli állapotú területről 
gyűjtött levelekben, mint a városi és 

ipari területről gyűjtöttekben. Ered-
ményeik bizonyították, hogy a faleve-
lek alkalmasak légszennyezettség mo-
nitorozó vizsgálatokban való felhasz-
nálásra az APTI értékek alapján (4. 
ábra). 

Az eddigi eredmények bizonyították, 
hogy a falevelek kiválóan alkalmazha-
tók légszennyezettséget monitorozó 
vizsgálatokban. A vizsgált biokémiai 

paraméterek alapján számolt APTI, a 
leveleken megülepedett pormennyiség, 
valamint a falevelek elemösszetétele 

kenységi kategóriába sorolhatjuk a 
fajokat: toleráns (APTI érték >24), 

mérsékelten toleráns (APTI érték: 20-
24), érzékeny (APTI érték: 15-19), kü-
lönösen érzékeny (APTI érték: <14). A 
vizsgált biokémiai paraméterek közül 
a klorofill tartalom már önmagában is 
kiváló indikátora a légszennyezettség-
nek. Molnár és munkatársai [2018] 
különböző légszennyezéssel terhelt 
területekről gyűjtött különböző fafajok 
leveleiben mért klorofill-tartalmat 
vizsgálták. Eredményeik alapján a te-

rületek között a nyugati ostorfa (Celtis 

occidentalis) és a mezei juhar (Acer 
campestre) esetében volt tapasztalható 
szignifikáns eltérés. Mindkét fafaj ese-
tén a klorofill-a-, klorofill-b- és az 
összklorofill-tartalom a városi és kert-
városi területeken hasonló volt, míg 
ezeknél szignifikánsan nagyobb kon-
centrációt tapasztaltak a természetes-
hez közeli területeken. Ez a trend 
megegyezik a várttal, többen is ezt ta-
pasztalták az elmúlt évek hasonló 
vizsgálataiban [Younis et al., 2013; 

Iqbal et al., 2015]. 
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alkalmas a légszennyezettség mérté-
kének becslésére. Ugyanakkor a fale-
veleket, mint zöldhulladékot, illetve 
komposzt vagy hamu formájában 
gyakran használják termésnövelő 
anyagként. A növényi komposzttal és 
hulladékkal a levelek akkumuláló ké-
pessége révén toxikus elemeket juttat-
hatunk a talajba, így veszélyeztetve a 
talajlakó szervezetek életközösségeit. 
A toxikus elemek felhalmozódnak a 
táplálékláncban veszélyeztetve ezzel a 
magasabb rendű élő szervezeteket is. 
Mindezek miatt az ezekkel a hatások-
kal kapcsolatos ismereteinket további 
tudományos vizsgálatokkal kell bőví-
teni. 

Köszönetnyilvánítás: A kutatási munkákat a KH 

126481 számú projekt támogatta. 
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Az ökológiai szemléletű növényvédelemtől a 
biogazdálkodáson át az agroökológiáig1 
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SZAKCIKK 

Az integrált védekezés gondolata, vagyis az ökológiai elvek hangsúlyos megjelenítése a 

mezőgazdasági kártevők elleni kémiai védekezésben, a múlt század közepének jelen-

tős felvetése volt. A kiemelt elvek között több megegyezőséget találunk a Nagy-féle 
ökológiai és a Stern és mtsai-féle integrált növényvédelem között, így a természetes 

ellenségek, az előrejelzés, a környezetbarát stratégia területén. Nagy 1957-es munká-

jában figyelemre méltónak tartja a hatóanyagok kontakt/szisztemikus voltát, említi a 

növényvédőszer-rezisztenciát, dicséretes példákat emel ki a kémiai és biológiai véde-

kezési módok kombinált alkalmazásáról, valamint teljességgel ökológiai szemléletet 

sürget a növényvédelmében, hiszen a kártétel okait is ökológiai jellegűeknek mutatja 
be. Stern és mtsai Nagytól függetlenül, de két évvel később, 1959-ben világosabban 

kifejtik álláspontjaikat a kártételei küszöbérték fogalmáról, részletesebben taglalják a 

természetes eredetű mikrobiális védekező szerek fontosságát, optimistábbak a szelek-

tív hatóanyagokat illetően, illetve szintén sürgetik a különböző védekezési módok in-

tegrálását, amellyel a növényvédelmi technológiák felé lépnek. Ez utóbbi azonban má-
ig sikertelen maradt, hiszen a fogyasztók nem képesek követni a növényvédelmi tech-

nológiák különbözőségeit, így a vegyes használat máig nem eredményezhetett felis-

merhető terméket. Véleményünk szerint tehát az ökológiai és integrált növényvédelem 

elvei sok ponton átfednek, de a leírások alapján eltérések is sejthetők. Egyik stratégia 

sem számol kellő komolysággal a perzisztenciával, a szermaradékokkal és az egész-

ségkárosító krónikus hatásokkal, vagyis az elemzések megrekednek az akut toxicitás 
figyelembevételénél. A kitettség csakúgy fontos ismérv, mint a dózis. Mára a növény-

védő szerek környezeti sorsát, viselkedését, krónikus mellékhatásait legalább olyan 

fontos tekintetbe venni, mint a helyi életközösségek gyorsan változó összetételét. Az 

EU mai, kockázatelemzési felülvizsgálati stratégiáját a krónikus hatások eredményez-

te lassú változások figyelembevétele jellemzi. Emellett az ökológiai szemlélet is erőtel-
jesen érezteti jelenlétét az Európai Zöld Megállapodás határozott agroökológiai célki-

tűzései formájában, melyeknek történelmi kiindulópontja egyebek között elsőként a 

Nagy-, majd röviddel azt követően a Stern-féle ökológiai szemlélet megfogalmazása 

volt. 

Kulcsszavak: Nagy Barnabás, Vernon Stern, ökológiai növényvédelem, integrált növényvédelem, növényvé-

dő szer, krónikus hatások, hasznos szervezetek, fenntarthatóság, biogazdálkodás, agroökológia  

From ecological pest management through organic farming to agroecology 

Béla Darvasa & András Székácsb 
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The concept of integrated plant protection i.e., the emphasis on ecological considera-

1Előszó Nagy Barnabás [1957] cikkének ismételt közléséhez 
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Nagy Barnabás (1. kép) legendássá 
vált – a Növényvédelmi Kutatóintézet-
ben (NKI) dolgozók tevékenységében 
nyomott hagyott, de szélesebb körben 
sajnos alig idézett – cikke [Nagy, 
1957] eredetileg 1957-ben látott nap-
világot A növényvédelem időszerű kér-
dései című szakfolyóiratban. A lap 
ezen a néven 1953-1964 között jelent 
meg. Elődje (1925-1944, majd 1950-
1952) és utódja (1964-től máig) a há-
romszor újra indult Növényvédelem 
nevű havi periodika volt. 

Nagy visszatekintve is korszakalkotó-
nak nevezhető közleményének csekély 
visszhangjában súlyos tényező volt, 
hogy az írás csak magyar nyelven je-

lent meg. Holott a cikkben az ökotoxi-
kológia számára fontos elvi alapveté-
sek találhatók meg, amelyek talán a 
világon először a cönológiai/ökológiai 
tudományok fontosságát hangsúlyoz-
ták a növényvédelmi tevékenységek 
során. Egyértelmű kritikája volt ez a 
cikk az induló kémiai növényvédelem-
nek, amely a klórozott szénhidrogének 
használata miatt joggal elhíresült 
[Carson, 1962; van den Bosch, 1987; 
Darvas, 2000]. Két évvel előzte meg 
Stern és munkatársai [1959] alapveté-
seit az integrált növényvédelem alap-
elveiről és öt évvel Carson [1961] úttö-
rő könyvét, amely a DDT – így a klóro-
zott szénhidrogének – mellékhatásai 

tions in chemical pest control caused a great sensation in the middle of the last cen-

tury. Among the priority principles there are several similarities between ecological 

plant protection, suggested by Nagy and integrated pest management initiated by 
Stern et al., in given aspects such as natural enemies, forecasting, and environmen-

tally friendly strategies. In his 1957 year’s study Nagy considered the contact/

systemic characteristics of certain active ingredients remarkable, mentioned pesticide 

resistance, highlighted commendable examples of the combined use of chemical and 

biological control methods, and called for a fully ecological approach in plant protec-

tion, as he clearly viewed the causes of the damage also as factors of ecological origin. 
Independently from Nagy, yet two years later, in 1959, Stern et al. presented a more 

coherent view on the concept of the economic thresholds, provided a more detailed 

explanation of the importance of microbiological plant protection agents of natural 

origin, they were more optimistic about selective active substances, and urged the 

integration of different control methods taking a step towards plant protection tech-

nologies. This latter approach, however, remained unsuccessful to date, as consum-
ers are incapable to follow the differences in plant protection technologies, and thus, 

the combined use of pest control methods has not resulted in recognizable products. 

In our opinion, therefore, the principles of ecological and integrated pest management 

overlap on many points, but differences are also apparent based on their present de-

scriptions. Neither of these strategies put emphasis with due vigor the significance of 
persistence, pesticide residues, and chronic health damage effects. In other words, 

their view is stalled at the level of taking only acute toxicity into account. Exposure is 

as important a measure as dose. By today, properly assessing the environmental fate, 

behavior and chronic side effects of pesticides became as important as taking the rap-

idly changing composition of local communities into consideration. The current pesti-

cide re-registration strategy of the EU is characterized by a focus on prolonged chang-
es from chronic effects. In addition, the ecological approach also has a strong pres-

ence in the form of the determined agro-ecological objectives of the European Green 

Deal, the historical starting point of which has been the establishment of the ecologi-

cal initiatives advocated, among others, first by Nagy and shortly by Stern and co-

workers. 

Keywords:  Barnabás Nagy, Vernon Stern, organic plant protection, integrated pest management, pesti-

cide, chronic effects, beneficial organisms, sustainability, organic farming, agroecology  

https://docplayer.hu/111129859-50-eves-a-novenyvedelem-folyoirat.html
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révén és következményeit sorolva a 
kémiai növényvédelem elképesztő 
gyöngeségeire figyelmeztette a világot. 
Bizonyára nem véletlen, hogy Vernon 
Stern munkatársai – akik a kártételi 
küszöbérték fogalmának bevezetése 
révén az okszerű védekezés felé irá-
nyították a gyakorlatot – közül Robert 
van den Bosch írta meg 1978-ban a 
The Pesticide Conspiracy címmel elhí-
resült könyvét [van den Bosch, 1978]. 
Van den Bosch (1922-1978) érzékelte, 
hogy az integrált növényvédelem elvei-
re a növényvédőszer-ipar – kereske-
delmi okok miatt – érzéketlen, egysze-
rűen azért, mert ellenérdekelt.  Az 
University of California (Berkeley) pro-
fesszora – aki a Rachel Carson Trust 
vezetője volt – tehát maradandó nyo-
mot hagyott maga után Kalifornia Ál-
lam mezőgazdaságában, és talán en-
nek is következménye a Növényvédő-
szer-Akcióhálózat (Pesticide Action 
Network, PAN; 1982 óta; központja: 
San Francisco) és Kalifornia Állam 
Környezetvédelmi Hivatala (California 
Environmental Protection Agency, Cal 
EPA; 1991 óta; központja: Sacramen-
to) megkülönböztethetően szigorú bá-
násmódja a növényvédő szerek mel-
lékhatásait tekintve. Bizonyára nem 
véletlen, hogy a Berkeley-n professzor-
ként követte őt Miguel Altieri [1987] 
is, aki a környezetbarát növényvéde-
lem koncepciójának következő, már 
mozgalmi fejezetét írta. A vezető tudás 
láncszerűsége (a nemzetközi tudo-
mány hálója), a tudományos iskolák 
létezése tehát itt is világosan kirajzo-
lódik. 

Stern és munkatársainak alapvetései 
szolgáltak alapjául Jermy Tibor [1975] 
dolgozatához – aki akkor az NKI igaz-
gatója volt –, hogy 18 évvel Nagy Bar-
nabás közlése után közzé tegye ma-
gyarul a nagyrészt a nemzetközi szak-
irodalomból származó elveit az integ-
rált növényvédelemről (Integrated Pest 

Managament, IPM). Elmulasztotta 
azonban Nagy Barnabás korai mun-
kájának [1957] érdemi kiemelését, pe-
dig az ő dolgozata is magyarul jelent 
meg. Abban a korban a hazai kutatók 
többsége a magyar nyelv elzártságá-
nak foglya volt. Vagyis Jermy Tibor, 
Nagy Barnabás és Szelényi Gusztáv 
cönológia és ökológiai szemlélete a nö-
vényvédelemről hiába előzte meg a 
magyar nyelvi publikációikban [lásd 
Nagy, 1957] a világ többségi részein 
megjelent tudást, nemzetközi értelem-
ben figyelmet keltő nem lehetett. Eb-
ben az időben a tudomány nyelve már 
az angol volt, de ez a korosztály ha-
zánkban még németül tanult, majd a 
későbbiek – előírás szerint – oroszul. 

Nagy Barnabás kollégáival együtt igen 
szkeptikusan szemlélte a kémiai nö-
vényvédelmet és annak korai kritiká-
ját írta le. Az sem véletlen, hogy ebben 
az intézetben Matolcsy György vezeté-
sével a Szerveskémiai Osztály szelek-
tív növényvédő szerek kutatásába kez-
dett, amelyben ennek a cikknek mind-
két szerzője részt vett. 

Nagy Barnabás számára saját 1957-es 
írásos alapvetése olyasfélének tűnt, 
amit forradalmi tettnek – holott nem-
zetközi figyelem révén azzá válhatott 
volna – ő maga sem minősített. A tu-
dománytörténetben gyakori, hogy a 
levegőben van a konkrét eredmény és 
sokan egyszerre nyúlnak érte. Egyik 
nemzetközi előre lépésből következik a 
másik. Nagy Barnabás [2008] utóbb 
így ír az 1957-es cikkéről „…úgy gon-
doltam, hogy a védekezést is a helyi, a 
biológiai/ökológiai viszonyokat mesz-
szemenően tekintetbe vevő egyedi, táj-
ökológiai alapokon kellene végezni. 
Ehhez véltem szükségesnek az ökoló-
giai vénával megáldott, területének 
természeti körülményeit jól ismerő, 
szinte annak tudósává váló agronó-
must, aki gyorsan, optimális döntést 
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tud hozni ezekben az egyedi, gyakran 
azonnali döntést kívánó kártevő-
gradációs esetekben. A fentiek alapján 
az »ökológiai növényvédelem« kifejezés 
talán már nem is tűnhet olyan forra-
dalminak, annak ellenére, hogy ez (is) 
1956-ban született.” 

Mindazonáltal mi úgy gondoljuk, hogy 
a növényvédelem nemzetközi történe-
téhez tartozik ez az alapmű. Most, 64 
év távlatából szemlézzük, és indokol-
juk röviden azt, hogy miért jelentetjük 
meg újra magyarul (Ökotoxikológia) 

[2021] és angolul (Ecocycles) [2021] is. 

1.kép: Nagy Barnabás 94 éves (Fotó: Simó Szabolcs) 

Nagy Barnabás rövid szakmai életútja 

1921. augusztus 2-án született a szabolcsi Szamoskéren. 1944-ben a Kolozs-
vári Tudományegyetem [Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem 
(1872-1945), amelynek nem jogutóda a Babeș-Bolyai Tudományegyetem] bio-
lógia-földrajz szakán szerzett diplomát. 1944-ben költözött Debrecenbe, ahol a 
Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetemen (1945-ig viselte a 
nevet, amit 1952-től Kossuth Lajos Tudományegyetem névre változtattak) 
helyezkedett el. 1950-2014-ig munkahelye a Növényvédelmi Kutatóintézet 
(1982-től a MTA-hoz csatlakozott intézet) Állattani Osztálya volt. Osztályvezető 
volt a legmagasabb beosztása (1970-1974), azután az 1980-as évek elején 
nyugdíjaztak, de rendszeres bejáró maradt. 1957-ben lett a mezőgazdasági 
tudományok kandidátusává (CSc). 2014-ben több nyugdíjas kollégájával 
együtt el kellett hagynia az újraszerveződött ATK Növényvédelmi Intézetet (bár 
a legkisebb szobát foglalta el, amely inkább tűnt eredeti funkcióját illetően 
raktárnak), amely a régi kutatónemzedékétől kurtán-furcsán vált meg (Kiss 
Levente volt az igazgató akkor). A Környezetanalitikai és Ökotoxikológiai Oszt-
ály is, amely munkáját nyomon követte – s amely GMO-kritikus kutatásai mi-
att nem lehetett volna népszerű az új vezetésnél (Bedő Zoltán volt a 
főigazgató) – 2011-ben vált ki az MTA keretéből. Nagy Barnabás 2014-től a 
Magyar Természettudományi Múzeum Állattárába járt be. Ott tiszteletben 
tartották a szakmai múltját és elért teljesítményeit. 2019-ben a Magyar Ér-
demrend lovagkeresztjét kapta meg. 

http://www.nhmus.hu/hu/tudd/hogyan_lettem_termeszettudos/nagy_barnabas_interju
http://mek.oszk.hu/09900/09926/09926.pdf
https://2010-2014.kormany.hu/download/2/9d/20000/GenetEM.pdf#!DocumentBrowse
https://www.rovartani.hu/rovarasz-hirado/rovarasz-hirado-99/dr-nagy-barnabas-1921-2020/
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Véleményrészletek Nagy [1957] cik-
kének hazai idézőitől 

Nagy és Vajna [1973] az integrált 
(harmonikus, ökológiai, komplex) nö-
vényvédelemről azt írják, hogy ez nem 
önálló módszer, hanem korszerű (így 
megszerzett tudásunkkal változó) 
szemléletmód. Vajna László (1979-ben 
a Növényvédelmi Kutatóintézet igazga-
tója) egy beszélgetésünk alkalmával 
úgy fogalmazott, hogy az integrált nö-
vényvédelem nem más, mint a biológi-
ailag képzett gazda józan észjárása 
szerinti védekezés. 
Darvas [1986] szerint „Nagy [1957] a 
kémiai védekezésben a biológiai szem-
léletmód előtérbe helyezésével – ökoló-
giai növényvédelem néven – gyakorla-
tilag az integrált növényvédelem Stern 
és munkatársai [1959] szerinti megfo-
galmazásához jut el.” Darvas vélemé-
nye szerint az említett terminológia 
valójában technológiai értelemben al-
kalmazott, amelyben a biológiai véde-
kezés módszerei előtérbe kerülnek a 
többi lehetséges megoldással szem-
ben. 
Sáringer [2008] megfogalmazásában 
„Nagy Barnabás 1957-ben a növényi 
kártevők ellen ökológiai védekezési 
módszerre tett javaslatot, amely az 
agrobiocönózisokban használt kémiai 
védekezés minimálisra csökkentését 

célozta […] Mivel az ökológiai és integ-
rált védekezés ugyanazt takarja, ezért 
ennek az új szemléletű eljárásnak az 
elnevezése Nagy Barnabás nevéhez 
kellene, hogy kötődjék szerte a vilá-
gon”. Véleményünk szerint – amint 
korábban kifejtettünk – ugyanazt az 
eredményt nem véletlenül érik el 
ugyanabban az időben többen egy-
szerre, és a két leírás között érzékel-
hető különbségek is vannak. 
Darvas [2011] azt írja az IPM elveinek 
hazai/európai (nem is kevés ideig az 
EU kiegészítő gazdaság támogatása 
erre épült, miközben ez a technológia 
konkrét esetekre nem definiált) hasz-
nálatáról „A magam részről elfogadha-
tatlannak tartom azt a technológiát az 
IPM alá sorolni, ami víz-, vagy talaj-
szennyező hatóanyagot használ fel, 
ami toxikus a beporzást végző vagy a 
vízi élőszervezetekre. Véleményem sze-
rint az IPM céljára ma használható 
hatóanyagok 70%-a nem felel meg 
ezeknek a kritériumoknak, azaz sür-
gős uniós hatóanyag-szelekciót kelle-
ne végezni ehhez a stratégiához, ami 
szigorúságában meghaladja az uniós 
általános engedélyezést. Aligha hi-
szem, hogy a jelenlegi gyakorlat alap-
ján olyan – integrált terméket jelző – 
márkát lehessen bevezetni, amelyet a 
tudatos vásárlók honorálnak majd. 

Kutatási témái az MTA adatbázisa  szerint: a Kárpát-medence Orthoptera-
faunája;  egyenesszárnyú rovarok (Orthoptera) hosszú távú diverzitásmintázat
-változása; Orthoptera-gradációkat okozó tényezők vizsgálata a Kárpát-
medencében. Kutatásait 160 tudományos cikkben, valamint 25, társszer-
zőkkel írt könyvben tette közzé. Jelentős ismeretterjesztő és természetjáró 
volt. Aki kirándult vele, az sohasem felejti el, hogy minden növényről és 
rovarról tudott valamit, amiről szívesen mesélt a hozzá csatlakozóknak. Tag-
oltan szépen beszélt és írhatott volna akár szépprózát is, de nem gyakorolta. 

Kifejezetten érdekelte a kor, amiben élt. Így a növényi géntechnológia sem 

kerülte el az érdeklődését. A kukoricamoly (Ostrinia nubilalis) hazai gazdasági 
súlyát éppen ő tisztázta a számunkra. Tőle származik az adat, hogy általában 
tízévenként egy évben okoz kártételt, és ennek oka az európai népességeinek 

parazitáltsága. Későbbi vizsgálatainkban mi magunk is hasonló következ-
tetésekre jutottunk (Darvas és mtsai 2007; 2011). 

https://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=12641
http://www.nhmus.hu/hu/tudd/hogyan_lettem_termeszettudos/nagy_barnabas_interju
https://www.mdpi.com/2075-4450/2/1/1
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Ehhez lényegesen világosabban meg-
fogalmazott és megalkuvásmentes tar-
talom lenne szükséges”. 
 
Nagy [1957] vs. Stern és mtsai 

[1959] 

A két cikk összevetésekor elég gyorsan 
kiderül, hogy a felhasznált angol nyel-
vű szakirodalom sok pontján meg-
egyezik. Nem csodálható tehát, hogy a 
kiemelt elvek között több megegyező-
séget találunk. A természetes ellensé-
gek, az előrejelzés, a környezetbarát 
stratégia (szegélykezelés, fajták érzé-
kenységbeli eltérése stb.) közös pon-
tok. Stern és mtsai [1959] világosab-
ban kifejtik álláspontjaikat a kártéte-
lei küszöbérték fogalmáról (nem kell 
azonnal permetezni, a tolerancia fon-
tos összetevő), részletesebben taglal-
ják a természetes eredetű mikrobiális 
védekező szerek fontosságát (lásd Ba-
cillus thuringiensis), optimistábbak a 
szelektív hatóanyagok lehetőségeit il-
letően. Nagy [1957] figyelemre méltó-
nak tartja a hatóanyagok kontakt/
szisztemikus voltát a parazitoidok kí-
mélésében, és említi a növényvédőszer
-rezisztenciát, amit Stern és mtsai 
[1959] elmulasztanak. Viszont utóbbi-
ak a különböző védekezési módok in-
tegrálását forszírozzák, amellyel – 
akár a kártételi küszöbérték fogalmá-
val – a növényvédelmi technológiák 
irányában lépnek. Az integrált nö-

vényvédelem mint konkrét technológia 
azonban máig sikertelen, illetve a köz-
vélemény előtt ismeretlen maradt, hi-
szen a fogyasztók nem képesek követ-
ni a növényvédelmi technológiák kü-
lönbözőségeit, így a vegyes használat 
máig nem eredményezhetett felismer-
hető terméket. Inkább tűnik ma üres 
hatósági/termelői lózungnak az integ-
rált védelemben részesített termék fo-
galma. Működhet persze ez erősen 
jogkövető társadalmakban, például 
Skandináviában. 

A két elemzett stratégia tehát igen sok 
ponton átfed, de az ökológiai növény-
védelem elvei/védekezési stratégiái, 
talán közelebb van a biológiai növény-
védelemhez (1. ábra; Darvas et al., 
1999; Darvas, 2011), mint az integrált 
növényvédelem, amely előtérbe helyezi 
ugyan a biológiai eljárásokat, de azt 
k i e g é s z í t i  n ö v é n y v é d ő s z e r -
használattal, amelynek milyenségét 
azonban nem írja kellően körül. Véle-
ményünk szerint tehát az ökológiai és 
integrált növényvédelem elvei sok 
ponton átfednek, de a leírások alapján 
az eltérések is nyilvánvalók. 
Egyik stratégia sem számol kellő ko-
molysággal a lebomlás/megmaradó-
képesség, a szermaradékok következ-
ményeivel, egészségkárosító krónikus 
hatásokkal, vagyis az elemzések meg-
rekednek az akut toxicitásnál. Igaz-
ságtalan persze mindezt ilyen időtáv-
latból kritizálni, hiszen abban a kor-
ban a környezetanalitika nem volt 
olyan fejlett, mint ma; az alkalmazott 
módszerek nem voltak érzékenyek, és 
a RASFF (Rapid Alert System for Food 
and Feed) adatbázisa sem működött. 
Paracelsus klasszikus tanaira támasz-
kodott az akkori toxikológia, amely az 
akut toxicitás (balesetveszélyesség) 
nézőpontjából helyes ugyan, de nem 
érvényes a szubletális hatásokra, 
amelyek krónikus hatásokhoz vezet-
nek. A problémák pedig éppen ezeken 

a pontokon gyülekeznek korunk toxi-
kológiájában. A kitettség csakúgy fon-
tos ismérv, mint a dózis. Mára a nö-
vényvédő szerek környezeti sorsa (víz- 
és talaj-, élelmiszer-szennyező-
képessége, nem cél organizmusokra 
gyakorolt hatása [Darvas & Polgár, 
1998; Darvas & Székács, 2006; Oldal 

et al., 2006; Székács et al., 2015], 
amelyben a megporzók kiemelt szere-
pűek), viselkedése (bioakkumuláló-
dása, biomagnifikációja), krónikus 
mellékhatásai legalább olyan fonto-

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search
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sak, mint a helyi táplálékhálózatok 
gyorsan változó összetétele. Az EU 
mai, kockázatelemzési felülvizsgálati 
stratégiáját a krónikus hatások 
(mutagenitás, karcinogenitás, terato-
genitás, reprodukciós hatások, hor-
mon- és immunmoduláns hatások) 
eredményezte lassú változások figye-
lembevétele az EU felülvizsgálati (re-
regisztrációs) procedúráját jellemzi. 
 
Növényvédelmi stratégiák 

Az ötvenes-hetvenes években nagy elvi 
vitákat generáló kérdésekről főként 
ökológusok vitatkoztak [Markó, 2015]. 
A vitatkozók nézőpontjaiként sem az 
erős érdekérvényesítő növényvőszer-
gyártók, sem a termelők (növény-
védelmi stratégiák), sem a fogyasztók 
(a konkrét termékek elismerői) szem-
pontjai nem jelentek meg. Ezért lehe-
tett sikeres a biogazdákodás, ami 
konkrét (nem használható szintetikus 
vegyület és GMO a termelés során) és 
szigorúan ellenőrzött követelmények 
között létrejött, könnyen kommuni-
kálható terméket tudott letenni az 
asztalra. Ennek minőségi eltérését a 

szermaradékot tartalmazó élelmisze-
rektől a fogyasztók könnyen belátták. 
Ugyanakkor a biogazdálkodásban al-
kalmazott természetes eredetű vegyü-
letek sem nevezhetők környezet-
egészségügyi szempontokból teljesen 
aggálytalannak [Darvas, 2019; 2020a; 
2020b]. Pillanatnyilag az Európai 
Unió mezőgazdasága ebben az irány-
ban indult el, belátva azt a tényt, hogy 
a jelenlegi növényvédő szereink több-
sége bizonyítottan mutagén, továbbá 
karcinogenitással és hormonmo-
duláns hatással gyanúsított [Darvas 
és Székács, 2006]. A hatóanyagrevízi-
ók ezeken a területen folyamatosan 
zajlanak. Ennek következménye az 
engedéllyel rendelkező hatóanyagok 
számának gyors csökkenése, amely 
növényvédelmi technológiai problémá-
kat újít fel. Ez különösképpen a gyom-
irtók esetében kritikus [Székács & 
Darvas, 2012; 2018; Székács, 2021]. 
A környezet- és az emberi egészség 
súlyosan érintett a növényvédelmi te-
vékenység miatt, s ez mára mindenki 
számára világossá vált. 

1.ábra: Növényvédelmi stratégiák [Darvas, 2011 nyomán] 
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Agroökológia 

Az ökológiai szemlélet emellett mind 
erőteljesebben érezteti jelenlétét a me-
zőgazdasági gyakorlatok társadalmi és 
közpolitikai megközelítéseiben egy-
aránt. A növényvédő szerek használa-
ta a fenntarthatóság nézőpontjából 
értékelt mára, amelyből az agroökoló-
gia is kinőtt [Altieri, 1987; Salazar et 
al., 2020; Székács et al., 2020]. Az ag-
roökológia, mint koncepció, hármas 
vonatkozásban is megjelenik a társa-
dalmi gyakorlatban. Egyrészt önálló 
tudományág, amely az agrárterülete-
ken kialakult életközösségek vizsgála-
tával foglalkozik, vagyis az ökológiai 
tudományok része. Másrészt mezőgaz-
dasági gyakorlat, amelyben kiemelt 
súlyt kap a hagyományos gazdálkodá-
si ismeretek mai innovatív megoldá-
sokkal kombinált gyakorlati alkalma-
zása, illetve a helyi megújuló erőforrá-
sok fenntartható használata. Harmad-
részt pedig – jellegzetesen alulról szer-
veződő – társadalmi mozgalom, amely 
az előzőek mellett kifejezetten előtérbe 
helyezi a családi és kis gazdaságok és 
vidéki közösségek védelmét, a tájfajok 
használatát, a helyi és rövid termék-
láncok működtetését, valamint az élel-
miszer-önrendelkezés jogát. A Nagy 
Barnabás-féle ökológiai megközelítést 
az agroökológia fentebb elsőként emlí-
tett, ökológiatudományi jellege vonat-
kozásában az első előfutárnak tekint-

hetjük [Székács et al., 2020]. Ez a faj-
ta tudományosság elvi alapelemként – 
optimális esetben – megjelenik ugyan 
az utóbbi két irányzatban (a gyakorla-
ti elvben és a mozgalomban) is, de a 
társadalmi mozgalom és a közpolitika 
felé haladva gyengül. Emellett az öko-
lógiai szemlélet erőteljesen érezteti je-
lenlétét az Európai Zöld Megállapodás 
[Európai Bizottság, 2020] határozott 
agroökológiai célkitűzéseiben is, me-
lyek annak érdekében, hogy Európa 
klímasemleges földrésszé válhasson, 

célul tűzték ki a körforgásos erőforrás
-felhasználást, valamint a biológiai 
sokféleség helyreállítását és a környe-
zetszennyezés mértékének csökkenté-
sét, egyebek között azzal, hogy a nö-
vényvédőszer-használatot 2030-ra a 
jelenlegi szint felére csökkenti, illetve 
hogy 2030-ra a mezőgazdasági terüle-
tek egynegyedén ökológiai gazdálko-
dást (biogazdálkodást) valósít meg. E 
célkitűzésekkel a hazai szakpolitika – 
az Európai Unió tagországaként – 
egyetért ugyan, de mértékükben eltúl-
zottnak, jelenleg megvalósíthatatlan 
feltételnek tartja azokat, melyek ve-
szélyeztethetik az európai mezőgazda-
ság versenyképességét, csökkenthetik 
a mezőgazdasági termelők számát és 
magasabb élelmiszerárakhoz vezethet-
nek. Visszatekintve azonban a folya-
m a t o t  m é g i s  a  s z e k t o r 
(tudományterület és mezőgazdasági 
gyakorlat) konzekvens fejlődéseként 
láthatjuk, melynek történelmi kiindu-
lópontja egyebek között a Nagy- és a 
Stern-féle ökológiai szemlélet megfo-
galmazása volt. 
 
Köszönetnyilvánítás: Folyóiratunk tisztelgésnek 

szánja jelen cikk bevezetője után az ismételt közlést 
(lásd 40-50. oldalak) Nagy Barnabás (1921-2020) 
előtt, aki a fenntartható növényvédelmi stratégiák 

elveinek kidolgozásában hazánkban úttörőnek szá-

mított. 
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RÖVID KÖZLEMÉNY 

A Balaton leggyakoribb gyógyszerhatóanyag, poliaromás 

szénhidrogén és nehézfém-szennyezői az 1990 – 2020 

vizsgálati időszakban 

Pirger Zsolt, Molnár Éva, Győri János és Farkas Anna  

Ökofiziológiai és Környezettoxikológiai Kutatócsoport, Balatoni Limnológiai 
Kutatóintézet, Tihany – molnar.eva@blki.hu 

Az ipari fejlődésnek és az emberi tevé-
kenységnek köszönhetően környeze-
tünkben egyre többféle szennyezés 
mutatható ki. Számos víz és/vagy üle-
dék mintában detektáltak már a Bala-
toni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) 
munkatársai különböző nehézfémeket 
(potenciális toxikus elemek), policikli-
kus aromás szénhidrogéneket (PAH) 
é s  g y ó g y s z e r h a t ó a n y a g -
maradványokat egyaránt. A Balaton 
és a vízgyűjtője antropogén eredetű 
veszélyesanyag terhelésének felméré-
sére irányuló kutatások az elmúlt há-
rom évtizedben rávilágítottak a tó és a 
vízgyűjtő összességében mérsékelt 
szennyezettségére, amely az aktuális 
kockázatértékelési szabályok szerint, 
nem képez jelentős élettani veszélyt a 
víztesteket benépesítő élőlény együtte-
sekre. A kutatások központi célja a 
Balaton releváns szennyezőanyag for-
rásainak feltárása, különös tekintet-
tel: (i) a tó befolyói által szállított 
gyógyszer-, tápanyag- és növényvédő-
szer maradványok meghatározására; 
(ii) a turizmus szezonális hatásainak 
megismerésére; (iii) a légköri kiülepe-
désből származó terhelések; valamint 
(iv) a balatoni hajó- és vitorlás forga-
lom nyomán keletkezett szennyezések 
értékelésére. 
A Balatont és annak vízgyűjtő terüle-

tét az emberi eredetű gyógyszerma-

radványok szempontjából elsőként a 

BLKI kutatói mérték fel 2007-től a Pé-

csi Tudomány Egyetem Általános Or-

vostudományi Kar Biokémiai és Igaz-

ságügyi Orvostani Intézeteinek közre-

működésével. A vízmintákból 73 

gyógyszerhatóanyagot mutattak ki, 

amelyek az alkaloid, antiepileptikus, 

antidepresszáns, szorongásoldó, ér-

zéstelenítő, görcsoldó, opioid szárma-

zékok és stimuláns, vagy hallucinogén 

hatóanyagcsoportokba tartoznak és 

közülük több az elsőbbségi veszélyes-

anyagok csoportjába sorolható. A ku-

tatók több éves felmérés eredménye-

ként kimutatták a turizmus szezonális 

hatásait is a tavon a gyógyszermarad-

ványok tekintetében. A légköri kiüle-

pedés- és hajóforgalom jellemző 

szennyezői az elsőbbségi veszélyes-

anyagok csoportjához sorolt nehézfé-

mek és PAH vegyületek. Ezeket a ku-

tatásokat az 1994-2009 közötti idő-

szakban döntően a Pannon Egyetem 

Környezetanalitikai Tanszéke, vala-

mint a BLKI végezte. Az akkori kuta-

tások céljai: (a) adatok szolgáltatása 

az emberi egészségre és az élővilágra 

veszélyes anyagok minőségi- és meny-

nyiségi viszonyairól az aeroszolban, a 

Balaton és befolyóinak vizében és üle-

dékében; (b) a szennyezőanyagterhelés 

tér- és időbeli változásának megisme-

rése és nyomon követése; (c) a mikro-

szennyezők felhalmozódásának  vizs-

gálata a víztesteket benépesítő főbb  

mailto:molnar.eva@blki.hu
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élőlénycsoportok szervezetében. A 

megemlített kutatások nyomán a kö-

vetkező eredmények születtek. 

 

Gyógyszermaradvány koncentráci-

ók a Balatonban 

2017 júniusa és 2018 októbere között 

elvégzett vizsgálatok eredményei sze-

rint, amelyek 7 mintavételi időpontot 

és 6 balatoni mintázási helyszínt érin-

tettek (a vízgyűjtőterület nélkül), a tó 

vizében leggyakrabban előforduló 

gyógyszermaradványok közé a carba-

mazepine, a tramadol és a lidocaine 

tartoztak, azonban egyik vegyület 

koncentrációja sem haladta meg a 

ng/L-es tartományt (1. táblázat) 

[Maász et al., 2019; Molnár et al., 

2020]. 

  
Előfordulási 
gyakoriság 

(%) 

Minimum 
koncentráció 

(ng/L) 

Maximum kon-
centráció (ng/

L) 
Forrás 

carbamazepine 95,2 4,7 77,5 Molnár et al., 
2020 

Maász et al., 
2019 

tramadol 92,9 0,2 6,1 

lidocaine 78,6 0,1 
 

42,2 

Mindhárom kiemelt hatóanyagot az 

orvostudomány évtizedek óta alkal-

mazza. A carbamazepine-t epilepszia 

kezelésére, a tramadol-t fájdalomcsil-

lapítóként, míg a lidocaine-t helyi ér-

zéstelenítő hatása miatt használják. A 

carbamazepine és a tramadol kifeje-

zetten stabil, a biodegradációs folya-

matoknak ellenálló vegyületek 

[Bergheim et al., 2012; Maász et al., 

2019], melyeket igen gyakran mutat-

nak ki Európa más felszíni vizeiben is. 

A carbamazepine maximális koncent-

rációja Ausztriában 294, Finnország-

ban 370 [Lindholm-Lehto et al., 2015; 

Vieno et al., 2006], Franciaországban 

800, Németországban 110, Svájcban 

pedig 150 ng/L volt [Ternes, 2004]. A 

tramadol koncentrációja Észtország és 

Finnország folyóiban mért legmaga-

sabb érték szerint 256 ng/L-nek adó-

dott. A lidocaine maximális koncent-

rációja a Duna budapesti régiójában 

298 ng/L volt [Kondor et al., 2020], 

Hollandia felszíni vizeiben 10 ng/L 

alatt maradt [Walraven & Laane, 

2009]. A három hatóanyag esetében 

végzett nemzetközi összehasonlítás 

szerint nem találhatóak kimagasló 

koncentrációk a Balaton vizében. A 

maximális koncentrációk alapján ké-

szített környezeti kockázatbecslés 

eredményei szerint pedig a carba-

mazepine elhanyagolható, a tramadol 

közepes, a lidocaine alacsony kocká-

zatot jelentett a vízi élővilág számára a 

vizsgálati időszakban [Molnár et al., 

2020]. 

A Balaton üledékének gyógyszerható-

anyag terheléséről nem állnak rendel-

kezésünkre adatok, azonban indokolt 

lenne a mérések megkezdése. A kör-

nyezeti kockázatbecslés egy sekély vi-

zű tó esetében sem lehet teljes az üle-

dékben megkötött anyagok ismerete 

nélkül. Továbbá, nem szabad megfe-

ledkezni arról sem, hogy a Balaton 

medrében időnként több okból (pl.  

1.táblázat. A Balaton vizében leggyakrabban (>75%) kimutatott gyógyszerhatóanyagok  
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iszapolódás, tápanyag-felhalmozódás 

okozta algavirágzás elkerülése) is in-

dokolt kotrást végezni, és az így kiter-

melt üledék később a szárazföldön ke-

rül elhelyezésre. A zagytárolóban lera-

kott üledékből távozó csurgalék antro-

pogén eredetű mikroszennyező tartal-

máról, illetve az üledékben maradó 

hatóanyagtartalom összetételéről és 

mennyiségi viszonyairól jelenleg nincs 

mért adat. 

A turizmus szezonális hatásai 

A turizmus hatása kimutatható a Ba-

laton vizében kimért gyógyszerható-

anyag koncentrációk és a belőlük 

származtatott környezeti kockázati 

értékek időbeli változásának nyomon 

követése által. 

Egy 2017. június – 2018. október kö-

zött zajló vizsgálat eredményei alap-

ján, a déli part mintavételi helyein 

(Balatonlelle, Zamárdi, Siófok) a 

gyógyszerhatóanyagok koncentrációjá-

nak maximumai (~100 ng/L) a nyári 

turisztikai főszezonban voltak detek-

tálhatók [Molnár és mtsai., 2020a]. A 

környezeti kockázatbecslést a tó vizé-

ben kimutatott összesen 73 ható-

anyag közül 16-nak a koncentráció 

adataira lehetett elvégezni a rendelke-

zésre álló ökotoxikológiai kísérleti 

eredmények alapján. Az átlagkoncent-

rációhoz hasonlóan, az adott mintavé-

teli időszakhoz tartozó legnagyobb 

kockázati hányadosok is a nyári hó-

napokban érték el maximumukat. 

2017 nyarán a 17β-ösztradiol; a 2018

-ban pedig a diclofenac koncentrációja 

volt felelős a legmagasabb kockázati 

értékért. A vizsgálat a kockázatbecs-

lésbe bevont gyógyszerhatóanyagok 

összesített toxicitási egységének meg-

határozására, illetve a balatoni régió-

ban eltöltött vendég éjszakák számá-

nak figyelembevételére is kiterjedt. Az 

így kapott eredmények szintén korre-

láltak a nyári turisztikai szezonnal 

[Molnár et al., 2020; Molnár és mtsai., 

2020b]. 

 

Légköri aeroszol és csapadékvizek 

szennyezőanyag terhelése  

A balatoni régióban a 2003-2006 kö-

zött végzett aeroszol vizsgálatok mér-

sékelt tér- és időbeli különbségeket 

mutattak nehézfémek tekintetében: Al 

54 – 72; Fe 59 – 151; Mn 36 – 107; Zn 

32 – 113; Cd 0,67 – 2,6; Pb 11 – 57; 

Ni 3 – 12 ng/m3. A PAH vegyületek 

összegzett koncentrációjára (PAH) az 

aeroszolban jelentős évszakos különb-

ség jellemző, nyáron átlagban 1,6 ng/

m3, míg télen 31 ng/m3. A nagyság-

renddel nagyobb PAH szennyezés a 

téli időszakokban, valamint a fenant-

rén/antracén és fluorantén/pirén 

komponensek aránya azt jelzi, hogy a 

térségben az aeroszol PAH szennyezé-

se pirogén eredetű [Bodnár & Hlavay, 

2005]. A csapadékokban a fémek dön-

tő részaránya (85-98%) általánosan a 

stabilis szerves vegyületi formák és 

szilikátok frakcióiban koncentráló-

dott. Kivételt képezett a kadmium, 

amelynek mindössze 27-31%-a akku-

mulálódott a stabilis frakciókban, ez-

által a tó felszínére jutó Cd vegyületek 

nagyobb részaránya biológiailag köny-

nyen felvehető formában van jelen. A 

PAH vegyületek összegzett átlagkon-

centrációi a 96-149 ng/L tartomány-

ban változtak a nyári hónapokban, 

míg a téli időszakban 586-1136 ng/L 

között volt kimutatható. A Fe, Mn, Ni 

és Cr teljes ülepedésének több mint a  
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fele, a Cd, Cu, Pb és Zn csaknem teljes 

hányada kerül könnyen hozzáférhető 

formában a tó vizének felszínére 

[Bodnár et al., 2005; Bodnár & 

Hlavay, 2005]. 

A térségben a PAH vegyületek nedves 

ülepedésének mértéke 280 µg/m2xév, 

míg a száraz ülepedés esetén 70 µg/

m2xév, mely alapján a Balaton vizébe 

jutó PAH-vegyületek mennyisége éves 

szinten 170-, ill. 40 kg-ra becsülhető 

[Bodnár et al., 2005]. 

A Balaton és a befolyók szennyező-

anyag terhelése 

A Balaton és a vízgyűjtő befolyóinak 

részletesebb szennyezőanyag vizsgála-

ta 2000-2001 között, párhuzamosan 

egy belga/magyar államközi együtt-

működés keretében folytatott kutatás-

sal (B14/98) is kiegészült. A vizsgála-

tok során a Balaton vizében a Co, Ni, 

Cu, Zn, Cd, Pb és Hg oldott formában 

általánosan kis koncentrációban volt 

kimutatható (2. táblázat), köszönhe-

tően a víz jelentős pufferkapacitásá-

nak, és kismértékű területi variabili-

tást jegyeztek a tó teljes területére. A 

víz lebegőanyagának elemkoncentráci-

ója (2. táblázat) is a kismértékű dif-

fúz terhelésnek kitett víztestek minő-

ségének felelt meg. A tó üledékfelszí-

nének elemvizsgálata a nyíltvízi terü-

leteken a regionális geokémiai háttér 

mikroelem koncentrációjával egyező 

szinteket mutatott, ellenben a partkö-

zeli részeken, valamint hajókikötők 

vonzáskörzetében enyhe/mérsékelt 

Cd, Cu, Hg és Pb szennyezés volt ész-

lelhető [Nguyen et al., 2005a; Nguyen 

et al., 2005b; Ács et al., 2015]. 

A Balaton nyíltvízi területein a lebegő-

anyag és mederüledék nehézfémtar-

talmának nagyobb részaránya a stabil 

ásványi frakciókhoz kötődik, ezáltal a 

fémek bioakkumulációjának kockáza-

ta általánosan csekély mértékű. A tó 

nyíltvízi területein az üledékben szig-

nifikánsan nagyobb mértékben (33%) 

egyedül a Cd kötődik labilis ásványi 

frakciókhoz, ellenben a hajókikötők 

környezetében ez minden vizsgált 

elemnél jellemző, ami a fémek na-

gyobb mértékű bioakkumulációját va-

lószínűsíti (1. ábra). 

Elem 
Elemkoncentrációk 

az oldatfázisban 
(µg/L) 

Elemkoncentrációk 
a lebegőanyagban 

(µg/g) 

Elemkoncentrációk 
az üledékben 

(µg/g) 

cink 0,22 – 1,90 26,00 – 147,00 13,00 – 150,00 

higany 0,00 – 0,01 0,01 –     0,12 0,01 –     0,16 

kadmium 0,00 – 0,01 0,11 –     0,43 0,10 –     0,70 

kobalt 0,04 – 0,10 6,30 –   11,40 1,70 –   17,00 

nikkel 0,33 – 0,71 25,00 –   43,00 4,40 –   55,00 

ólom 0,04 – 0,33 15,00 –   32,00 2,40 – 160,00 

réz 0,22 – 0,59 10,00 –   26,00 0,70 –   36,00 

2.táblázat. A Balatonban (oldatfázisban, lebegőanyagban, mederüledékben) meghatározott 

nehézfém koncentrációk [Bodnár et al., 2005; Bodnár & Hlavay, 2005; Nguyen et al., 2005a; 

Nguyen et al., 2005b]  
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A befolyók minőségvizsgálata általáno-

san nagyobb nehézfém szennyezést 

mutatott a balatoni állapothoz mér-

ten. A befolyók vizében a Co: 0,13 – 

0,55; a Ni: 0,44 – 2,5; a Cu: 0,48 – 

2,0; a Zn: 1,9 – 5,7; a Cd: 0,003 – 

0,010; a Pb 0,22 – 1,7 és a Hg 0,003 – 

0,006 µg/L koncentrációtartomány-

ban volt kimutatható [Nguyen et al., 

2005a; Nguyen et al., 2005b]. A befo-

lyók mederüledékének nehézfém 

szennyezettsége is általánosan na-

gyobbnak bizonyult összességben, 

mint a tó mederüledéke. A befolyók 

mederüledékének Al-, Fe- és Mn kon-

centrációjára általánosan kismértékű 

területi különbség volt jellemző, ellen-

ben a Cu-, Zn-, Pb- és As koncentráci-

ókban nagyságrendi különbségeket is 

rögzítettek. A Cu-koncentráció 7 – 50; 

Zn 59 – 117; Pb 8 – 78; As 6 – 70 µg/g 

között változott. A befolyók üledéké-

ben az összes PAH koncentrációja 33 

– 1124 µg/kg között változott, mely 

alapján a befolyók szennyezettsége 

csekély mértékűnek minősíthető 

[Bodnár et al., 2005; Farkas és mtsai., 

2009]. 

Az 1995-2006 közötti időszakban vég-

zett kutatások eredményeit összegezve 

megállapítható, hogy a Balatont és a 

vízgyűjtője befolyóit enyhe/mérsékelt 

antropogén eredetű nehézfém és poli-

ciklusos aromás szénhidrogén szeny-

nyezés terheli. 

 

Következtetések 

A bemutatott kutatási eredmények 

szerint, a Balatont és vízgyűjtőjét 

gyógyszerhatóanyagok, PAH- és ne-

hézfém tartalom szempontjából eny-

he/mérsékelt szennyezettség jellemzi, 

amely az aktuális kockázatbecslési 

szabályoknak megfelelően, nem képez 

jelentős élettani veszélyt a helyi öko-

szisztémára. Azonban a tó aktuális 

állapota a rá nehezedő terhelések 

függvénye. Közös érdekünk, hogy a 

Balaton vízének minősége és eredeti 

életközössége fennmaradjon a jövőben  

1.ábra. A Balaton üledékében felhalmozott nehézfémek eloszlása a labilis (könnyen hozzáfér-

hető) és stabil ásványi frakciók között  
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is. Ezért ügyelni kell arra, hogy a ki-

alakult érzékeny biológiai egyensúlyt 

ne borítsuk fel az emberi eredetű túl-

zott kémiai terhelésekkel. 
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A biológiai látásmód fontossága a növények kártevői 
elleni védekezésben1 

Nagy Barnabás 

Növényvédelmi Kutató Intézet, Budapest 

Az egy vagy több növényen élő állatnépességek, valamint az ezek köré épülő parazita- 

és ragadozópopulációk és mindezen előbbiek teteméből, hulladékából élő és még 

egyéb populációk sajátos törvényszerűségek által összetartott élettársulást alkotnak. 

A közeljövőben feltétlenül meg kell tehát változnia egyfelől a növényvédő szerek, más-

felől a rovartani ökológiai kutatások egymáshoz viszonyított arányának. Csak ag-

rocönológusok végezhetik el azt a növényvédelemmel már egészen szoros kapcsolat-

ban álló kutatási munkát, amely a legkülönfélébb védekezési módozatok, de elsősor-

ban a vegyszeres védekezés közelebbi és távolabbi hatásait vizsgálja. A biológiában 

jártas és gazdaságát nem túl gyakran cserélgető agronómusra gondolunk, aki gazda-

ságának ilyen értelmű természetrajzához évről évre lassanként összehordhatja a ta-

pasztalat építőköveit, az ember természetátalakító munkája nyomán szemmel tarthat-

ja az élővilág főbb változásait, a kártevő állatok (növények) tömegváltozásait, ezek el-

tűnését, újabb megjelenését lejegyezheti, és a növényvédelmi munkálatok hatását kri-

tikus szemmel figyelhetné. Törekednünk kell arra, hogy kártevőnként megtaláljuk 

azokat a biológiai-ökológiai kutatásokon nyugvó eljárásokat, amelyek a vegyszeres 

kezelések minél szűkebb és helyesebb időre való korlátozásával lehetővé teszik a ter-

mészetes korlátozó tényezők legnagyobb mérvű felhasználását. A cikkünkben a bioló-

giai szemléletmód érvényesítésének, az ökológiai növényvédelem néhány módszerét és 

elvét ismertetjük.2 

Kulcsszavak: Nagy Barnabás, ökológia, cönológia, ökológiai növényvédelem, kémiai védekezés, mellékha-

tások, lebomlás, rezisztencia, parazitoidkímélés, környezetbarát elvek  

The importance of biological vision in the control of plant pests 

Barnabás Nagy 

Plant Protection Research Institute, Budapest 

Animal populations living on one or more plants, as well as the parasitic and predato-

ry populations built around them, and those living from the carcass, waste, and other 

populations of all these plants constitute a life-changer held together by specific laws. 

It is therefore essential that the ratio between plant protection products on the one 

hand and entomological ecological research on the other hand should very soon 

change. 

1Az utánközlés szerkesztői Darvas Béla és Székács András, akik a folyóirat formai követelményeinek megfe-

leltették a tartalmát tekintve változatlan, eredeti kéziratot – idézés: Nagy B. (1957): A biológiai látásmód 

fontossága a növények kártevői elleni védekezésben. A növényvédelem időszerű kérdései, 2: 1-10. 

2Az összefoglalókat – melyeknek elkészítése az Ecocycles folyóiratban az angol nyelvű megjelenés miatt vált 

szükségessé – Nagy Barnabás cikkének mondataiból Darvas Béla és Székács András szerkesztették. 
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Az állati kártevők ellen irányuló küz-
delemben a múltban és még ma is leg-
többször csak a kialakult gradációk, a 
tömegesen elszaporodott rovarok el-
pusztítására szorítkozhatott a növény-
védelem. Sokszor azonban ez sem si-
került. Nyilvánvaló, hogy a jövőben 
arra kell törekednünk, hogy a gradáci-
ók ne bontakozhassanak ki, tehát a 
gradációk megakadályozását kell célul 
kitűznünk. Kialakult gradációk gyors 
elpusztításához többnyire vegyi eszkö-
zök a legmegfelelőbbek, de a káros ro-
varok gradációjának megakadályozása 
szinte csaknem teljesen ökológiai 
probléma, amiből következik – ameny-
nyiben elfogadjuk a fentebbi gondolat-
menetet –, hogy a vegyszeres eljárá-
soknak ezen a területen tehát sokkal 
csökkentebb szerepet kell betölteniük 
a jövőben. Lényegében ezek a gondo-
latok uralkodnak Rubcovnak a bioló-
giai védekezés lehetőségeiről 1950-ben 
megjelent jelentős tanulmányában is. 
Tekintve a mai technikai és növényvé-
dőszer-ipari haladást, a fentebb el-
mondottak kissé furcsán hathatnak. 
Ma még ugyanis az a helyzet – s eb-
ben még a közeljövőben sem várha-
tunk gyors változást –, hogy szinte 
napról napra új inszekticidek jelennek 
meg a világpiacon, és a specifikumok 

utáni kutatás még csak tovább gyara-
pítja növényvédő szereink számát. 

Az egy vagy több növényen élő állatné-
pességek, valamint az ezek köré épülő 
parazita- és ragadozópopulációk és 
mindezen előbbiek teteméből, hulladé-
kából élő és még egyéb populációk sa-
játos törvényszerűségek által összetar-
tott élettársulást alkotnak. Amennyi-
ben ökológiai és cönológiai vizsgála-
tokkal sikerülne felderítenünk egy-egy 
ilyen élettársulás, s benne elsősorban 
a kártevő-populációk mennyiségi és 
minőségi viszonyait befolyásoló abioti-
kus és biotikus tényezőket, úgy gon-
doljuk, hogy a leglényegesebb, legdön-
tőbb intézkedésekre már módunkban 
volna javaslatokat tenni a gradációk 
megakadályozását illetően. Azonban 
ebben a munkában – távoli elképzelé-
seink szerint – a vegyi módszereknek 
már sokkal csökkentebb szerepe len-
ne, mint ma. De, hogy addig eljus-
sunk, ahhoz sokkal intenzívebb, elmé-
lyültebb ökológiai kutatások szüksé-
gesek nemcsak a kártevő-populá-
ciókat, hanem a fentebb említett – a 
biocönózis fölépítésében tetemes sze-
repet elfoglaló – egyéb, közömbös vagy 
éppen hasznos állatok populációit ille-
tően is. 

Only agrocoenologists are capable to carry out the research task, very closely related 

to plant protection already, that examines the immediate and more distant effects of 

the broad variety of protection methods, particularly of those by chemical control. We 

allude to the agronomist, familiar with biology and not changing his farmland exceed-

ingly often; who can gradually, year after year compile the building blocks of experi-

ence; who can keep an eye on the major alterations in wildlife upon the anthropogen-

ic activities that transform nature; who can record changes in the bulk of pests, their 

disappearance and reemergence; and who could observe the impacts of plant protec-

tion work with a critical eye. We must strive to find processes based on biological-

ecological research, practically pest by pest, that allow the greatest use of natural 

limiting factors by restraining chemical treatments to the narrowest and most appro-

priate schedule. In our article we describe some methods and principles of the imple-

mentation of a biological approach and of ecological plant protection. 

Keywords: Barnabás Nagy, ecology, coenology, ecological plant protection, chemical control, side effects, 

degradation, resistance, parasitoid conservation, environmentally friendly principles 
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A közeljövőben feltétlenül meg kell te-
hát változnia egyfelől a növényvédő 
szerek, másfelől a rovartani ökológiai 
kutatások egymáshoz viszonyított ará-
nyának. Tekintettel arra, hogy egyál-
talán nem lenne célszerű a növényvé-
dő szerekkel foglalkozó kutatásokat 
mérsékelni, sőt – amint ez az alábbi-
akból ki fog derülni – bizonyos köve-
telmények még fokozottabb erősítést 
kívánnak ezen a téren is, tehát követ-
kezésképpen a rovarökológiai, -grado-
lógiai kutatások mennyiségének kell 
megnövekednie és minőségi tekintet-
ben elmélyülnie. 

Úgy a normális keretek között végre-
hajtott, valamint a túlzott mértékű 
vegyi védekezés káros következményei 
általában ismertek, azért itten csak 
röviden emlékeztetünk rájuk. Az a kö-
rülmény, hogy megfelelő védettség 
fenntartására gyakorta ismételni kell 
a vegyszeres kezelést, és hogy ezért, 
valamint a hozzá szükséges drága gé-
pi beruházások miatt igen költséges, – 
egyelőre nem túlságosan súlyos érv, 
mert nem tudjuk, hogy a tervezendő 
biológiai, ökológiai védőmódszerek 
vagy legalábbis több biológiai momen-
tumot és elgondolást tartalmazó mód-
szerek mennyivel lesznek olcsóbbak. 

Már sokkal súlyosabb hátrány, hogy a 
folyamatosan és több éven keresztül 
használt több inszekticid esetében 

újabb, addig nem ismert, vagy csak 
egészen jelentéktelen kártevők komoly 
csapássá szaporodhatnak. Ez általá-
nosságban úgy áll elő, hogy a használt 
védőszer igen meggyéríti azokat a ra-
gadozó- és parazitapopulációkat, ame-
lyek addig azt a bizonyos alig számot-
tevő állatot hatásosan féken tartották. 
Az elsők között Lord [1949] és Pickel 
[1948, 1949] mutatták ki, hogy Észak
-Amerikában az almamoly ellen rend-
szeresen használt DDT hatására atkák 
szaporodtak el káros mértékben. Eb-

ben az esetben, bármennyire is hatá-
sos szernek bizonyult a DDT az alma-
moly ellen, a védekezés költsége árán 
mindössze kártevőt cseréltek az új-
skóciai almafák. Nem lehetetlen, hogy 
az almafáinkon az utóbbi években je-
lentkező atkaveszély ugyanilyen okok-
ra vezethető vissza. A citromültetvé-
nyeken tapasztalt hasonló esetekből 
sokkal több példát lehetne felhozni: 
tekintve, hogy ezek kissé távol állanak 
tőlünk, csupán annyit említünk meg, 

hogy a DDT használata következtében 
Kaliforniában és Floridában levéltetve-
ken kívül 6 pajzstetű, 2 atka és 1 sod-
rómoly került az új kártevők listájára. 
Newcomer és társai [1946] pedig a 
vértetű elszaporodását írják a DDT ro-
vására. Az utóbbi években a vértetű 
néhány helyen történt erős elszaporo-
dása miatt Magyarországon is felme-
rüli ez a gyanú, de ennek pontos ki-
vizsgálása eddig senkinek nem volt 
módjában. Valószínű, hogy a vértetű-
fürkészek egyedszámának a kontakt-
mérgek használata következtében tör-
ténő csökkenése mellett az utóbbi 
évek nedvesebb klímakaraktere is 
hozzájárult a vértetű elszaporodásá-
hoz. 

A fent említettek többnyire távoli, 
amerikai példák, bár közülük több, 
nálunk is honos kártevőt említ. Nem 
véletlen, hogy először éppen az Észak-
amerikai Egyesült Államok területéről 
lettek ismertek ezek az esetek, mert a 
modern nagyüzemi monokultúrás 
gazdálkodás, kapcsolatban az egy-
mással versengő nagy vegyi gyárak 
inszekticidet ajánló nagy reklámhad-
járatával: kiváló feltételeket teremt 
ilyen példák keletkezésére. Ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy a tervgaz-
dálkodás alapján álló mezőgazdasági 
területeken, a kontaktmérgek óvato-
sabb használata ellenére is ne kellene 
számolnunk a jövőben hasonló prob-
lémákkal. 
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További és nem lekicsinylendő ve-
szélyt jelentenek a mérgező növényvé-
dő szerek emberre és háziállatokra. A 
kontaktmérgek fellépte részben enyhí-
tette (pl. a DDT és a HCH [lindane] 
esetében), részben pedig súlyosbította 
(pl. parathion) a helyzetet. Természete-
sen elmondhatjuk Paracelsussal 
együtt, hogy „minden dolog mérgező, 
és egyedül a dózis mértéke tesz vala-
mely anyagot nem mérgezővé”. Ezzel 
kapcsolatban komolyabban kellene 
venni a kontaktméregcsomagok felira-
tait, amelyek legtöbbször azt állítják, 
hogy melegvérűekre ártalmatlan. Ta-
lán még túl kevés idő telt el ahhoz, 
hogy a kontaktmérgeknek – különö-
sen azokra gondolunk itt, amelyek 
utóbb vagy éppen a napokban hagy-
ták el a gyárak laboratóriumait és a 
minősítő hatóságokat – távolabbi, köz-
vetett hatásait megismerhettük volna. 
Ezeknek a szereknek legfeljebb né-
hány közvetlen hatását ismerjük, de 
alig a közvetetteket. Az utóbbiak egy-
előre csak véletlenül jutnak tudomá-
sunkra. Így például egy erdő kontakt-
mérges leporozása ugyan nem okozott 
semmiféle közvetlen kárt a vidék hala-
ira: a következő hónapok és évek igen 
nagymértékű halállomány-csökke-
nését viszont vissza lehetett vezetni a 
vízi rovarok erős pusztulására, ame-
lyet az erdőből a terület vizeibe mosott 
kontaktméreg okozott [Bruns, 1955]. 

Külön megemlítjük a kontaktmérgek-
kel kapcsolatban a méhek problémá-
ját. Nem állanak részletes adatok ren-
delkezésünkre, hogy a méhészetnek 
milyen mértékű csökkenését vonta 
már eddig is maga után a kontakt-
mérgek általános használata, s még 
kevésbé tudjuk egyelőre felmérni a 
méhek, méhészetek számának csök-
kenésével kapcsolatos virágmegporo-
zási elmaradásokat. Az Észak-

amerikai Egyesült Államokban már az 
utóbbival kapcsolatban is vannak kel-
lemetlen tapasztalatok. Magyarorszá-
gon egyelőre még csak a gondatlan 
vagy be nem jelentett védekezési eljá-
rások következtében fellépő közvetlen 
károk emelkedéséről tudunk. Bakk 
Ferenc levélbeli közlése szerint Ma-
gyarországon 1954-ben még csak 23 
esetben gyanakodtak a méhek mérge-
zés okozta pusztulására, 1955-ben 
már 154-re emelkedett az ilyen beje-
lentések száma. 

A védekező vegyszereknek itten utoljá-
ra említett, de talán legnagyobb prob-
lémája az, hogy a rovarok rezisztenssé 
válnak irántuk. A rezisztencia kifejlő-
dése a szerrel ellenállóbb egyedek po-
zitív szelekcióján alapszik. Első ízben 

a házilégynek a DDT-vel szemben ki-
fejlődött rezisztenciáját figyelték meg, 
de ma már ismeretes egész sereg ro-
varkártevőről, és elvileg lehetséges 
minden rovarral kapcsolatban. E te-
kintetben külön nehézségre utal az a 
kutatási eredmény, amely szerint a 
muszka-csótány, amelyet a chlordane3 
ellen laboratóriumban rezisztenssé 
neveltek, más szerves kontaktszerek 
iránt is – bár igen eltérő mértékű – 
ellenállónak mutatkozott [Butts és 
Dauidson, 1955]. Maga a rezisztencia 
problémája fontos kutatandó terület 
úgy az ökológia, mint a fiziológia vo-
nalán, mert ilyen kutatási eredmé-
nyek nélkül lényeges védekezési kér-
désekben nem tudunk tudományosan 
megalapozott véleményt nyilvánítani. 

A vegyszeres védekezési módozatok-
nak a fentebb felsorakoztatott fonto-
sabb hiányosságai mellett kétségtelen 
tény, hogy sok veszedelmes rovarkár-
tevő ellen esetenként gyors és káprá-
zatos eredményeket értek el, amelyek-
re itt példát felhozni felesleges.  

3A klórozott szénhidrogének közé tartozó chlordane hazánkban nem volt forgalomban – lásd Kardos és Darvas, 2014. 

http://www.ecotox.hu/biokontroll/journal/nr/114_2/bK0502.pdf
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Amilyen hasznos egyrészt ez a gyors, 
szemmel látható eredmény, másrészt 
annál kevésbé szerencsés hatással 
lehet biológiában, rovartanban kevés-
bé iskolázott emberekre, akiknek a  

kártevők elleni védekezés problémája 
csupán technikai és vegyszerproblé-
mát jelent. Hogy ez az álláspont 
mennyire nem helyes, ezzel kapcsolat-
ban Solomon [1955] nyomán a kiváló 
rovarökológust, Uvarovot idézzük, aki 
az amerikai sáskavészek megnöveke-

dését a föld gyors, tervszerűtlen és tu-
dománytalan kihasználásával magya-
rázza; a sáskákkal foglalkozó kutatást 
– szerinte – az Észak-amerikai Egye-
sült Államokban és Kanadában a 
szükség uralja: a kutatóintézeteknek 
azonnali gyakorlati eredményeket kell 
ígérniök, hogy finanszírozásukat évről 
évre biztosítsák, s ugyanakkor a sás-
kaprobléma tudományos – tehát alap-
vető – megoldására rendelkezésre álló 
összegek sajnálatosan elégtelenek. 
Szomorú látni – mondja végül Uvarov 
–, hogy a kutatóintézeteknek csaknem 
egész kutatógárdája hétszámra azzal 
foglalkozik, hogy szabadföldi kísérle-
tekben új inszekticideket próbáljon 
ki… Óvakodnunk kellene, hogy mi ne 
essünk hasonló hibába! 

Bármennyire is hiányoljuk itten a ma-
gunk és mások idézett szavaival a ro-
varökológiai kutatások elégtelenségét, 

mégis ugyanakkor a védekezőszer-
kémiában kívánatos irányokra is rá 
kell mutatnunk néhány szóval. Első-
sorban olyan megoldásokra gondo-
lunk, amelyek csak a kártevő állatok 
pusztítását teszik lehetővé. Ezek a 
specifikumok lehetnek többé-kevésbé 
szelektív hatásúak, mint pl. a toxap-
hene [camphechlor], amely a méheket 
nem károsítja, de sikeres és jól járha-
tó utat jelentenek az olyan fizikális 

megoldások, mint pl. amelyek a mé-
reganyag szemcséit ártalmatlan 
anyagba burkolják, s így csak a régi 
kártevőknek árthat, vagy pl. a csalét-
kes megoldás, amely ugyancsak meg-
kíméli a mérgezőszer közvetlen hatás-
ától a parazita és ragadozó rovarokat. 

Ugyancsak az utóbbi évek szülöttjei a 
szisztemikus inszekticidek (schradan, 
pestox, systox),4 amelyek területén 
még igen sokat várunk a kémiai kuta-
tásoktól. Ezeknek a szisztemikus, a 

növény szervezetébe – a gyökéren vagy 
a levélen keresztül – beépülő és ott 
hosszabb-rövidebb ideig raktározott 
vegyületeknek ugyancsak megvolna az 
az általában hangoztatott előnyük, 
hogy a parazita és ragadozó rovarokat 
nem károsítják, azonban aligha van 
olyan egzakt tanulmány, amely ezt a 
problémát ökológiai-cönotikai vonat-
kozásban tárgyalná. A legtöbb esetben 
ugyanis még nem tudjuk, hogy ezen 
szerek parazita- és ragadozókímélete 
milyen mértékű és meddig terjed. Fel-
tehető ugyanis, hogy ha pl. a ragadozó
- vagy parazitaimágók részben meg is 
menekülnek, illetve nem pusztulnak 
el a szisztemikus szerrel kezelt fán, de 
továbbszaporodásuk esetleg már vi-
tássá válhatik akkor, ha mérgezett 
gazdaállatba rakják tojásaikat. Ripper 
és társai [1949, 1950] ugyan azt állít-
ják, hogy a katicabogár-imágók és a 
lebegőlégylárvák életben maradnak a 
schradan-nal kezelt fán, viszont Ah-
med és társainak [1954, 1955] újabb 
vizsgálatai a hasznos rovarokat illető-
en megerősítették a systox nagyobb 
veszélyességét a schradan-nál. A fen-
tebbi eredmények kétségtelenül mu-
tatják, hogy a szisztemikus inszektici-
dek járható utat jelentenek a hasznos 
rovarok kímélése terén, de belőlük az 
is kiviláglik, hogy az ezzel kapcsolatos  

4Az említett szerves foszforsav-észterek között a schradan hazánkban OMPA (oktametil-pirofoszforamid) néven volt forgalomban 
(ugyanezen hatóanyagot nevezték pestox vagy pestox III véven is), míg a demeton-S-methyl hatóanyagot (systox) csak 1964-
1981 között forgalmazták – lásd Kardos és Darvas, 2014 

http://www.ecotox.hu/biokontroll/journal/nr/114_2/bK0502.pdf
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rovarökológiai, populációdinamikai 
tanulmányok elvégzését, helyesebben: 
megkezdését hazai viszonylatban is 
biztosítani kell. 

A rovarok rezisztenssé válta után a 
védekezés problémáját – eltekintve az 
újabb szerekkel történő versenyfutás-
tól – egyrészt kémiai, másrészt biológi-
ai oldalról lehet megközelíteni. Kémiai 
oldalról szinergista hatásokra való tö-
rekvés, valamint különböző hatásos 
szerek váltogatása ugyancsak tüneti 
kezelést jelentenek. A probléma alap-
vető megközelítéséi itt is biológiai ol-
dalról remélhetjük. Kutatandó, hogy 
melyek azok a fiziológiai folyamatok, 
amelyek a rezisztenssé válást, a re-
zisztenciát elősegítik, illetve biztosít-
ják. Ezek ismeretében ezek megzava-
rása, megakadályozása is lehetővé 
válhatik. 

Az eddigiek során érintettük a vegyi 
védekezés hátrányait, valamint azokat 
a kívánalmakat is, amelyek felé első-
sorban kellene irányulnia a kémiai 
védekezést korszerűsítő kutatások-
nak. A következőkben rátérünk azok-
ra az elméleti és gyakorlati síkon 
szükséges követelményekre, amelyek 
lehetővé tennék a biológiai látásmód-
nak a kártevők elleni védekezésiben 
való fokozottabb érvényre jutását, kö-
vetkezésképpen racionálisabb, ered-
ményesebb és olcsóbb védekezésmó-

dok végrehajtását. Természetesen éles 
elkülönülést nem tehetünk elméleti és 
gyakorlati tennivalók, illetve meggon-
dolások között, mert amint alább látni 
fogjuk, a javasolt gyakorlati elképzelé-
sek is elméleti (ökológiai) vizsgálatokat 
feltételeznek, illetve vonnak maguk 
után. Ezenkívül érintünk néhány 
szervezési kérdést is, amelyek mellett 
nem mehetünk el szótlanul, ha a kár-
tevők elleni védekezés kérdéseit össze-
függésükben szemléljük. 

Elméleti téren legnagyobb jelentősége 

van a Szelényi [1955a, 1955b], vala-
mint Ubrizsy [1954] által már több 
ízben méltatott cönotikai szemlélet-
mód minél szélesebb körű bevezetésé-
nek, illetve érvényesítésének. Hazánk-
ban igen szerencsés körülmények se-
gítenék elő, hogy ezen a téren nemzet-
közileg is elismert, modern kutatási 
irányt nyissunk meg. Balogh [1958] 
Zoocönológia című könyve külföldi vi-
szonylatban is első, amely összegyűj-
tötte elsősorban a természetes biocö-
nózisok eddigi tanulmányozásából 
született eredményeket és használha-
tó módszereket. A Növényvédelmi Ku-
tató Intézet Állattani Osztályán pedig 
Szelényi [1955a, 1955b] és Jermy 
[1956] különösen az agrozoocönológiai 
kutatások elvi megalapozásával nyi-
tották meg az utat ezen új és alapvető 
kutatási irány számára, amelynek 
egyik főcélja: az egy helyen, az agro-
biocönózisban együtt élő, egymással 
főképpen táplálékláncok mentén ösz-
szefüggő populációk mennyiségi és 
minőségi egymásra hatását igyekszik 
kideríteni, szoros kapcsolatban a mű-
veleti növényekkel és az ezek között 
található gyomokkal. 

Csak agrocönológusok végezhetik el 
azt a növényvédelemmel már egészen 
szoros kapcsolatban álló kutatási 
munkát, amely a legkülönfélébb véde-
kezési módozatok, de elsősorban a 
vegyszeres védekezés közelebbi és tá-
volabbi hatásait vizsgálja. Ezzel kap-
csolatban azokra a kérdésekre kell 
válaszolnunk, hogy a védelemben ré-
szesült kultúrában a különböző állat-
populációk – de nemcsak a károsító 
populációk – milyen mennyiségi és 
minőségi változásokon mennek ke-
resztül, és hogy a közvetlen hatás 
után a zoocönózis milyen regeneráló-
dási fázisokon megy keresztül, s hogy 
folyamatos vegyszeres kezelések – pl. 
egy gyümölcsösben – milyen viszonyo-
kat állandósítanak a zoocönózisban.  
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Roppant érdekes és a védekezés szem-
pontjából is alapvető kutatási felada-
tok ezek, amelyeket itt a magyar föl-
dön, a nyírségi gyümölcsösökben, az 
alföldi gabonaföldeken magyar kuta-
tóknak kell megoldaniuk. 

Az ökológiai szemlélet kiterjesztése, az 
intenzívebb rovarökológiai kutatások 
alapján remélhetünk új és az eddigi-
ekkel szemben merésznek ható véde-
kezési eljárásokat. Itten nincs szándé-
kunkban a biológiai védekezés lehető-
ségeit taglalni; ezt megtaláljuk Rubcov 
[1950], – vagy a hazai irodalomban – 
Jermy [1955a], valamint Ubrizsy 
[1954] tanulmányában. Az antibioti-
kumokkal, valamint különböző rezgé-
sekkel, sugárzásokkal eszközölt véde-
kezési eljárások nagyrészt még kísér-
leti stádiumban vannak. Az utóbbiak 
közül azonban ki kell emelnünk az 
atomsugárzás első komolyabb rovarir-
tásra felhasznált kísérletét, amely a 
170 Mi2 [440 km2] nagyságú Curaçao 
szigetén folyt le az emberre igen ko-
moly betegséget hozó Calitroga 
hominivorax nevű légy ellen [Knipling, 
1955]. Bushland és Hopkins [1951, 
1953] előkísérletei, majd irányítása 
alapján a nevezett sziget fölött repülő-
gépről az említett légy gamma-
sugárzással sterilizált hímjeinek milli-
óit szórták szét, amelyeket előzőleg 
laboratóriumban tenyésztettek, illetve 
sugároztak be. E steril hímekkel párzó 
nőstények tojásokat raktak ugyan, de 
ezekből a tojásokból lárvák nem kel-
tek ki. A kutatók azt a tanulságot von-
hatták le, hogy e módszer segítségével 
nemcsak Curaçao szigetén, hanem 
több más veszélyeztetett kontinentális 
területen is ártalmatlanná lehet tenni 
e veszélyes legyet. 

Mielőtt a biológiai szemléletnek a gya-
korlatban érvényesíthető módozatait 
megtárgyalnánk, még utalnunk kell az 
alkalmazott, rovarökológiai kutatások 
olyan akadályaira, amelyek álgazdasá-

gossági szólamokból vagy felületesség-
ből erednek. Sem szervezeti nehézsé-
gei, sem néhány mázsa gyümölcs vagy 
egyéb termény kockázata nem lehet 
akadálya annak, hogy kutatóink me-
részebb elképzelésű kísérleteiket meg 
ne valósíthassák. Védekezési kísérle-
tek üzemi lebonyolítása, továbbá kár-
tevők folyamatos szabadföldi megfi-
gyelésének biztonságossága érdeké-
ben szükség volna olyan, mindenféle 
műveleti növénnyel foglalkozó gazda-
ságokra, amelyekben elsősorban a nö-
vényvédelem kísérleti szempontjai len-
nének irányadók, illetve amely szem-
pontokat maradéktalanul érvényesíte-
ni lehetne. Ezekben a gazdaságokban 
természetesen szigorú és elkülönítő 
rendet kellene fenntartani, különös 
tekintettel a vegyszeres védekezési kí-
sérletekre, nehogy végül is ne lehes-
sen a kísérlethez kontrollt találni – 
amint Solomon [1955] is utal erre –, 
mert a védekezőszerek maradványha-
tása sokszor évekig eltarthat. 

Kutatóink egyre gyakrabban kereshe-
tik fel a környező, sőt távolabbi orszá-
gok rokon intézményeit, és itthon be-
számolnak az általuk meglátott hibák-
ról, de elsősorban az olyan – a miénk-
nél néha fejlettebb – szervezési, inté-
zési körülményekről, modernebb fel-
szerelésekről, eredményesebb munkát 
biztosító kutatási módszerekről, a ku-
tatók munkájának jobb támogatásá-
ról, amelyek részbeni bevezetése miatt 
talán nem érne bennünket az utánzás 
vádja a külföldiek részéről. Túl ké-
nyelmes és talán felelőtlen ezeket a 
külföldön meglátott és idehaza is jó-
nak ítélt dolgokat elbagatellizálni, 
megszerzésükre, bevezetésükre sem-
mit sem vagy alig áldozni, és mindent 
arra a bizonyos áldozatos, virtusos 
magyar kutatói szellemre bízni. 

Ezen kitérésnek ható, de bizonyos 
mértékig a biológiai szemléletmód le-
kicsinylésének és elhanyagolásának  
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betudható szervezeti hiányosságok 
említése után a helyi körülmények-
nek, adottságoknak a kártevők elleni 
védekezésben vitt szerepére szeret-
nénk rámutatni. Termelőszövetkezete-
ink, állami, kísérleti és erdőgazdasá-
gaink mindegyike hatalmas földterüle-
ten fekszik, egy-egy tájtípusnak sajá-
tos, egyéni darabját foglalják maguk-
ba. Így szinte minden gazdaságnak 
megvan a maga természetrajza. Föld-
je, talaja, fekvése, vízrajza révén nem-
csak predesztinálva van bizonyos nö-
vények kedvezőbb termesztési lehető-
ségeire (pl. makói hagymavidék, hegy-
aljai szőlők, nyírségi almások stb.). 
Ezek a vidékenként eltérő eredmé-
nyességgel művelhető mezőgazdasági 
kultúrák nemcsak sajátos gradocönó-
zisok kialakulását teszik lehetővé, ha-
nem a művelt területek közé beékelő-
dő kopárok, fasorok, legelők, vizenyős 
rétek, kaszálók, erdők, patakok, fo-
lyók a maguk sajátos élővilágával 
olyan tényezők, amelyeket vidékről 
vidékre, gazdaságról gazdaságra fel 
kell deríteni, és a védekezés szem-
pontjából számon kell tartani. Csak a 
kaszálók szomszédságából fenyegeti a 
gazdaságot a réti gyapjaspille pusztí-
tása; csak a szikes legelők környéke 
szenvedhet a marokkói sáska tarolá-

sától és a téli araszolók refugium-
területei a közeli lomberdőkben kere-
sendők. 

A biológiában jártas és gazdaságát 
nem túl gyakran cserélgető agronó-
musra gondolunk, aki gazdaságának 
ilyen értelmű természetrajzához évről 
évre lassanként összehordhatja a ta-
pasztalat építőköveit, az ember termé-
szetátalakító munkája nyomán szem-
mel tarthatja az élővilág főbb változá-
sait, a kártevő állatok (növények) tö-
megváltozásait, ezek eltűnését, újabb 
megjelenését lejegyezheti, és a nö-
vényvédelmi munkálatok hatását kri-
tikus szemmel figyelhetné. Mindebben 

a munkában természetesen tevékeny 
szaktanácsadóra, irányítóra találna a 
Növényvédelmi Kutató Intézet szak-
embereiben. Ezt a munkát – a kezdeti 
lépések megtétele után – természete-
sen csak úgy lehetne elmélyíteni, ha 
az agronómusok ilyen irányú érdeklő-
dését megfelelő rövid tanfolyamokkal, 
szakkönyvekkel támasztanánk alá. A 
szomszédos, nagyjából azonos jellegű 
tájon fekvő gazdaságok agronómusai-
nak ilyen természetű munkásságát 
természetesen össze lehelne vonni, 
ami nagymértékben emelné ezen ter-
mészeti tájékozódó munka szintjét a 
tapasztalatcsere és a több szem többet 
lát elve alapján. A növényvédő állomá-
sok agronómusai ugyancsak vezető 
szerepet tölthetnének be ebben a táji 
jellegű növényvédelmi munka alapjait 
képező vizsgálatokban. 

Ezek az egy vagy több gazdaságot, 
esetleg községet felölelő megfigyelő és 
vizsgálódó sejtek a rovarprognózis 
alapjainak szélesítéséhez és helyi pre-
cizírozásához is hozzá tudnának járul-
ni. Természetes, hogy az ilyen táj-
természetrajzi felderítő munkába be 
lehetne vonni minden lelkes és ráter-
mett önkéntest (egyetemek, főiskolák, 
technikumok, gimnáziumok biológus 
tanárait vagy az illető területen élő, a 
természethez értő és azzal kedvvel fog-
lalkozó tanítót, erdészt stb.). 

Így a kutatóintézeti szakemberek, az 
agronómus és helyi segítőnek munká-
jából évek alatt kikerekednének az il-
lető kisebb terület, tájrészlet sajátos 
növényvédelmi problémái, amelyek 
lehetővé tennék, hogy a sablontól, az 
országosan előírt védekezési eljárá-
soktól kisebb- nagyobb mértékben el-
térő, de a célnak, a helyi körülmé-
nyeknek sokkal jobban megfelelő vé-
dekezési módozatokat próbáljanak és 
dolgozzanak ki. A kártevők ismeretére, 
a növényvédelmi tapasztalatoknak az 
ilyen apróbb tájegységenként történő  
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gócosodása és differenciálódása to-
vábbi kedvező lehetőségeket teremte-
nének a biológiai szemléletmódnak a 
növényvédelmi módszerekben való fo-
kozottabb érvényesítéséhez. 

Az alábbiakban a biológiai szemlélet-
mód érvényesítésének, az ökológiai 
növényvédelem néhány módszerét és 
elvét ismertetjük. Az elkülönítő keze-
lés jobb és takarékosabb védekezés-
hez vezet. Az időben vagy térben való 
elkülönítéses védekezés egymás mel-
lett előforduló különböző növényfaj-
ták, továbbá valamely kártevő területi 
gócosodása esetében lehetséges, illet-
ve szükséges. Így pl. egy újfehértói 
szilvásban szervezési, technikai okok-
ból egyszerűbb lett volna a szilvada-
rázs elleni védekezést egyszerre lebo-
nyolítani; mégis a szilvafajtákhoz kö-
tött virágzásbiológiai, s ennek követ-
keztében eltérő idejű fertőzések két 
külön permetezési időpontot indokol-
tak. Egy másik esetben a pomázi doli-
napusztai gyümölcsösben a bimbóli-
kasztó bogaraknak az erdőhöz közel-
eső almafákon nagyobb mérvű gyüle-
kezése, illetve fertőzése volt megfigyel-
hető, míg a gyümölcsös többi részén 
kártevésük elhanyagolható mértékű 
volt. Ebben és hasonló esetekben csak 
az erdőszéli gócokat kellett permetezé-
ses védelemben részesíteni, ami – te-
kintve e gyümölcsös hatalmas kiterje-
dését – igen jelentős anyag- és mun-
kaerő-megtakarítást jelentett. Ugyan-
csak megtakarítást jelent, ha felderít-
jük a fertőzöttség fajták szerinti tago-
lódását. Így pl. egy nagyobb parádfür-
dői gyümölcsösben a poloskaszagú 
almadarázs 1954-1955-ben igen erő-
sen fertőzte a Kanadai ranet és Hús-
véti rozmaring almafajtákat, míg a 
többséget jelentő egyéb fajták fertő-
zöttsége elhanyagolható mértékű volt. 
Ebben az esetben a védelmet az előbbi 
fajtákra kellett összpontosítani. 

Bizonyos mértékig a fentebbi eljárás-
sal rokon a védelemben részesített 
kultúrában, illetve területen bizonyos 
refugium-területek hagyása a parazi-
ták és ragadozók számára. Ezek a re-
fugium-területek, amint erre Dowden 
[1952] is utal erdei kártevőkkel kap-
csolatban, olyan kisebb foltjai a véde-
lemben részesítendő felületnek, ahol a 
parazita- és ragadozóállomány külö-
nösen jelentékenyen gócosodik, és 
ahonnan – Szelényi elnevezésével élve 
– az obstans populációk kiterjeszked-
ve újból fölerősödhetnek a vegyszer 
hatásának elmúlta után. Ilyen elgon-
dolásokat ébresztett bennünk a Kis-
kunmajsa körzetében 1954-ben pusz-
tító lucerna- bagolypille-populációk 
vizsgálata. Míg a Duna-Tisza közén 
több helyen megvizsgált Chloridea 
hernyópopulációk szinte teljesen men-
tesek voltak fürkészlégy-fertőzött-
ségtől, addig az említett körzetben a 

fejlett Chloridea hernyók 50-70%-a 
Tachina tojást hordott a testén. Egy 
ilyen erősen parazitált hernyóállo-
mány kontaktmérges kezelése – sze-
rintünk – több kárt okozott volna, 
mint hasznot: a kárt már nem csök-
kentette volna a somkórón, de annál 
több fürkészlegyet pusztított volna el. 

A fentebb említett refugium-területek 
hagyása – a vegyszerrel kezelt terüle-
teken belül – tehát a parazitanépesség 
átmentését tennék lehetővé. A termé-
szetes korlátozó tényezők hatásossá-
gának emelését még sok más. biológi-
ai alapon nyugvó, semmi költségesebb 
berendezést nem igénylő elgondolás-
sal, racionális szervezéssel lehetne tá-
mogatni, és nem szükséges rögtön va-
lami nagy fürkészdarázs-tenyésztő 
farmra gondolni, ha a biológiai véde-
kezést emlegetjük. Ilyen – semmi kü-
lönösebb befektetést nem igénylő – 
módszert ajánl Ullyett [1947] a ká-
posztamoly, Biliotti [1952] pedig az 
apácapille, illetve búcsúpille elleni  
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védekezéssel kapcsolatban. Mindket-

ten csupán a védekezés idejének he-

lyes megválasztását hangsúlyozzák, 

amely körülmény maga is jelentősen 

hozzájárul az obstans populációk kí-

méletéhez és hatásuk teljesebb kibon-

takozásához. Szüszoev [1953] a ván-

dorpajzstetű hasznos ragadozójára, a 

Cryptolaemus védelmére dolgozott ki 

részletes, kímélő permetezési-porozási 

rendszert. Ezért hangsúlyozzuk az 

amerikai szövőlepke esetében akár 

mechanikai, akár a vegyszeres véde-

kezésnek a hernyó élete első harma-

dában való lefolytatását, mert ezúton 

nemcsak nagyobb hernyómortalitást 

érünk el, de a parazitavédelmet is elő-

segítjük; a lényeges parazitaműködés 

ugyanis idősebb hernyó- és bábkorra 

esik. Ugyancsak a Hyphantria parazi-

tavédelmet volna hivatva kiterjeszteni 

a kelő lepkéknek a 3 mm-es lyukbősé-

gű drótszövettel való visszatartása, 

amely eljárás lehetővé teszi a parazi-

ták szabadba jutását [Nagy, 1953]. 

Törekednünk kell arra, hogy szinte 

kártevőnként megtaláljuk azokat a 

biológiai-ökológiai kutatásokon nyug-

vó eljárásokat, amelyek a vegyszeres 

kezelések minél szűkebb és helyesebb 

időre való korlátozásával lehetővé te-

szik a természetes korlátozó tényezők 

legnagyobb mérvű felhasználását. 

Végezetül Solomon többször idézett 

cikkében található felhívással fejezzük 

be mondanivalóinkat, amely szerint az 

entomológusoknak mindent el kell kö-

vetni annak a felismerésnek a terjesz-

tésére és tudatosítására, miszerint a 

kártevők elleni védekezés elsősorban 

ökológiai probléma és a védekezési 

módszereknek biológiai szemléleten 

kell alapulniuk; csak így fejleszthetjük 

a növényvédelmet a mai empirikus 

stádiumból igazi tudománnyá. 
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[Semmelweis Kiadó, Budapest, ISBN 978-963-331-507-1. 321 B/5 oldal, 4000 forint] 

Az interdiszciplináris területek nálunk 
halmozottan hátrányos helyzetben 
vannak. Tudományági besorolás és 
pályázati megszólítás szempontjából 
előnytelenül megkülönböztetettek, az 
ipari termék-előállítók átmeneti örö-
mére. A Magyar Tudományos Akadé-
mia és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Hivatalban elsüllyedt 
Országos Tudományos Kutatási Alap-
programok sem tudta ezt megnyugta-
tóan kezelni. Pedig a Karolinska Insti-
tutet, Institutet för Miljömedicin 
(Stockholm) a maga 350 alkalmazott-
jával korai és kitűnő ellenpéldát mu-
tatott arra az Európai Unió (EU) tag-
országainak, hogyan is kell – egyebek 
között – a környezeti toxikológiát ke-
zelni. Nálunk viszont a 2009 (ez jog-
utóddal jött már létre) óta önállóan 
működő Országos Kémiai Biztonsági 
Intézet (OKBI) 2017-ben valójában 
megszűnt. Laboratóriumai kiürültek, 
szakembergárdája szétszéledt. Ezt ta-
pasztaltam, hiszen a Magyar Ökotoxi-
kológiai Társaság alelnöke Major Je-
nő, az OKBI igazgatója volt. Az intézet 
leállását és széthullását nyomon kö-
vethettem. Mindez fontos hiátusává 
v á l t  a  h a z a i  k ö r n y e z e t -
egészségügynek, ami szerintem az 
igen bonyolulttá váló agrokemizálás 
irányában ma nem fejt ki érzékelhető 
aktivitást. Tapasztalatom szerint na-
gyon hiányzik az a bátor, megalkuvást 

nem tűrő, de korszerű orvosi néző-
pont, ami a kiemelkedő környezeti 
problémák azonosításához és megol-
dásához elvezet. A növényvédő szerek 
súlyos mellékhatásainak szakmai kö-
vetésével és bírálatával az orvosszak-
ma ma adós, miközben az ezredvégen 
ez még nagyon másként volt (pl. 
Nechay Olivér, Dési Illés, Czeizel End-
re). Nem segít ezen az, hogy nem önhi-
bájából. Sértődötten kivonult az orvos-
társadalom a kémiai és genetikai biz-

tonság (mutagénekre és GMO-
termékekre gondolok) területéről, ahol 
meghatározóan a szavát illene hallat-
nia. Tompa Anna könyve tehát orvos-
tudományi hiányterületet célzott meg, 
ami nálunk környezetanalitikával és 
ökotoxikológiával megművelt, így hát 
én örömmel vettem a kezembe. 

A könyvcím is mutatja, hogy két, né-
zőpontjaiban igen eltérő tudományte-
rület között kanyarog ez az ösvény; a 
környezettudományok és orvostudo-
mányok között. Előre bocsátom: igen 

nehéz a terepet egyetlen szemszögből 
belátni. Ha egy területen ismeretlen 
kórokú betegség üti fel a fejét, akkor 
vizsgálják a környezet állapotát. Mi 
változott ott? Rendkívül sok betegsé-
günk oka környezeti eredetű. A nagy-
szerű szintetikus kémia – miközben 
seregnyi problémára megoldást hozott 
– mellékhatásait tekintve a környezeti 
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válságunk egyik okává vált. Lásd a 
műanyagokat, amelyekből évi nyolc-
millió tonnát gyártunk, s amelyekbe 
mindent becsomagolunk, magunkat is 
beleértve. A környezeti felhalmozódá-
suk és darabolódásuk során – mikor 
hormonmoduláns formázó anyagaik 
kioldódnak – keletkező mikromű-
anyagok bejutnak a szervezetünkbe, 
és távlati hatásukról mit sem tudunk. 
Tény, hogy környezetanalitikusaink 
palackozott ásványvizeinkben és üdí-
tőinkben elképesztő mennyiségeket 
(>300 darab/liter) mérnek. Ha nem 
műanyagpalackos, hanem csapvizet 
iszunk, ötvenezerredannyi testidegen 
anyagot juttatunk be a szervezetünk-
be. A daganatos betegségek okait 70-
90%-ban környezetünkben kell keres-
ni – írta Tompa Anna a Kémiai karci-
nogenezis című 2006-ban írt könyvfe-
jezében (Darvas Béla és Székács And-
rás szerk. Mezőgazdasági ökotoxikoló-
gia), majd az ugyanezen könyvben ve-
lem közösen írt fejezetben közel száz 
növényvédőszer-hatóanyagot sorol-
tunk fel. Itt mindjárt meg is állha-
tunk, mert a szerző hibásan idéz. A 
könyv nem 2001-ben, hanem 2006-
ban jelent meg. Nem egyedül szer-
kesztettem. Az általa írt rész címe 
nem az, amit hibásan megadott 
(„Peszticidek rákkeltő hatása”), hanem 

21. Kémiai karcinogenezis. Még egy 
könyvfejezetet írt itt Tompa Anna és 

Darvas Béla: 22. A növényvédő szerek 
daganatkeltő hatása, vagyis az idézet 
elképesztően pontatlan. Megakad a 
szemem a Magyar Tudomány folyó-
iratban megjelent írásait tekintve is. 
Azt látom, 2005 – 8; 2011 – 11 és 
2012 – 3 az évfolyam helyén a megne-
vezés, ami képtelenség. Ezek füzetszá-
mok; 42, 48 és 49 lett volna a helyes 
adat. Nem ellenőrzöm a továbbiakat. 

Lássuk akkor a Környezeti toxikológia 
című könyv tartalmát. A tartalomjegy-
zékből kiderül nekem, hogy a címvá-

lasztás helytelen. Ez a könyv másról 
szól, mint amit ígér, hiszen akkor el 
sem kerülhette volna a környezetana-
litika területét, nem hagyhatta volna 
ki a növényvédő szereket, nem siklott 
volna el az érdeklődése a glyphosate, 
sőt a méheket pusztító neonikotinoid 
hatóanyagok fölött (a könyv az orvos-
tudományi területen belül marad, 
vagyis környezetünk fajokban gazdag 
élő elemeiről megfeledkezik), nem mel-
lőzhette volna a műanyagok érdemi 
tárgyalását sem. Szóval nekem fölöt-
tébb hiányos ez a könyv. Így inkább 
azt gondolom, hogy szerencsésebb lett 
volna „A humántoxikológia alapjai” 
elnevezés. 

A könyv olvasása kapcsán folyamato-
san az az érzés kísértett, hogy a szer-
ző sokféle dolog fölött átröpül, a rész-
leteit nem láttatja. Ebből a szempont-
ból atipikusan ismeretterjesztő könyv 
ez, mert helyenként eklektikusan 
részletező. Nekem úgy tűnik, nem el-
döntött, hogy milyen olvasóréteghez 
szól a szerző? 

Az Élelmiszer toxikológia (helyesen 
Élelmiszer-toxikológia) fejezetet külö-
nösképpen gyöngének látom. A ki-
emelt természetes eredetű szennyezők 

(mikotoxinok, Salmonella-fajok stb.) 
mellett az E-számokról esik szó, ko-
rántsem egy kézikönyv elvárható 
szakmai színvonalán. Az európai 
RASFF-adatbázisának (Rapid Alert 
System for Food and Feed) – 2020-ban 
közel négyezer mérés – méltatása nél-
kül ma naprakész élelmiszerbiztonsá-
gi fejezetet írni lehetetlen. A 23 prob-
lémakörből csak öt csoportot említ a 
fejezet, így a fontosabbak közül kima-
radtak a növényvédő szerek, gyógy-
szermaradékok (állati eredetű termé-
keknél nagyon fontos) köre, migráció-

ra képes szerves szennyezők és a GMO 
terület is. A mulasztás nem hagyható 
szó nélkül. A termelés toxikológiai 
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elemzése teljes mértékben hiányzik a 
könyvből, vagyis az egyik legjelentő-
sebb környezeti szennyező – a mező-
gazdaság – a könyv tartalmán kívül 
rekedt. Az ipar sem járt másként. Eze-
ket súlyos hiányosságoknak gondo-
lom. 

A részletes toxikológiai fejezet környe-
zeti vonatkozásai nem hangsúlyosak. 
A tartalom elmegy a rutinszerű orvosi 
ismeretek felé. Nem vállalja fel napja-
ink nemzetközi szakmai vitáit. Így a 
mutagenitási adatbázisok tartalom-
elemzését vagy a kiemelhető vegyüle-
tek környezetanalitikai relevanciáját. 
Hiányzik a karcinogenitási adatbázi-
sok ellenmondásainak tárgyalása, hi-

szen a totális gyomirtó glyphosate 
ügyében az International Agency for 
Research on Cancer (IARC), illetve a 
European Food Safety Authority 
(EFSA) és a US Environmental Pro-
tection Agency (US EPA) frontális ütkö-
zése ismert, és ezt Kaliforniában (Cal 
EPA) emberi megbetegedések (nem-
Hodgkin limfóma) tárgyában perek is 
követték. Nem találkozunk a hormon-
modulánsok szakszerű tárgyalásával, 
miközben az EU éppen többéves mun-
kával felülvizsgálja a növényvédőszer-
hatóanyagokat ebből a szempontból. 
Nem találkozunk azzal, hogy a terato-
genitás értékelése milyen változáson 
esett át, és ma inkább reprodukciós 

toxikológiáról beszélünk. Nem említi a 
könyv, hogy az immunmoduláns ve-

gyületek köre nem tudott a mai napig 
bejutni az engedélyezés szempontjai 
közé, mert a mezőgazdaságot a bioter-
mesztés felé fordítaná, ami egyébként 
éppen most történik meg az EU-ban, s 
ami ellen hazánk mezőgazdasági mi-
nisztere ágál. A megemlített példák 
valamennyi esetben régiek (kivont, 
betiltott anyagokat szerepeltet a szer-
ző), s nem egyeznek meg napjaink vi-
tatott képviselőivel. A könyv szerintem 
konfliktuskerülő – egy kifejezetten 
konfrontatív területen. 

Végezetül számomra, aki az ökotoxi-
kológia szempontjai szerint olvastam 
ezt a könyvet, a mezőgazdaságot és a 
környezetvédelmet tekintve is súlyos 
hiányérzetet hagyott maga után. El-
maradt a szigorú lektori munka. Miért 
is? 

Az egészségügyben dolgozók mindezt 
másként láthatják, hiszen Tompa An-
na elsősorban az általános orvosok-
nak ajánlja ezt a munkáját. De a te-
matikát tekintve éppen az lenne a 
könyv feladata, hogy felhívja a figyel-
müket a betegségek lehetséges kör-
nyezeti okaira. Így nekik is tudniuk 
kell, hogy ez a könyv még korántsem 
az, amire a környezettudományok fe-
lől az orvostársadalomtól várunk. Tu-
dom, kemény a kritika, nem öröm ol-
vasni. Írni sem volt az. Viszont mást 
írni, mint amit gondolok, nem áll 
szándékomban. 

Ennek a recenziónak egy korábbi változata a Lege Artis Medicinae (LAM) felkérésére készült, de 

kritikai hangvétele miatt – megosztva a szerkesztőséget – nem jelenhetett meg. 
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A Növényvédelmi Magazin első száma 
a 2017. évi 78. OMÉK alkalmából je-
lent meg. Megszólalt benne Szalkai 
Gábor, a Hucpa ügyvezetője, a Maga-
zin későbbi felelős szerkesztője, a ki-
adó vezetője, aki ingyenes lapot ígért. 
A Hucpa az Ecpa tagszervezete, amely 
a nemzetközi gyártók (Bayer, BASF, 
Syngenta stb.) és kereskedőik támoga-
tását élvezi. Elődje a Mavesz (Magyar 
Vegyipari Szövetség), amelyből vált ki 
2 0 0 4 - b e n  a  M a v e s z - N I S z 
(Növényvédőszer-gyártók és Importő-
rök Szövetsége Egyesület, valamint 
Növényvédőszer-ipari Szakmai Szövet-
ség). A gyártók és kereskedők tehát 
kezdték átszőni ezt a szakmát. A Ma-
vesz már 2001-ben sajtótájékoztatót 
tartott a növényvédőszer-lopásokról és 
-hamisításokról, ami a leginkább fog-
lalkoztatta. A Mavesz-NISz társult tag-
ként 2005-ben csatlakozott az Euró-
pai Növényvédelmi Szövetséghez 
(European Crop Protection Association, 
ECPA) majd 2017-ben felvette a HUC-
PA nevet, ami a Hungarian Crop Pro-
tection Association (Magyar Növényvé-
delmi Szövetségnek, NSz) megfelelője. 

2017-ben egy, 2018-ban három és 
2019-ben két lapszámot látok, össze-
sen 272 oldalon. Bár 2021 közepén 
járunk a 2020-as füzetek még nem 
jelentek meg. A 2019-es második 
számra ISSN szám is került, és az in-
gyenes kiadványnak árat is kalkulál-
tak, de a terjesztése nem megoldott, 
csak a HUCPA irodájában vásárolha-
tó. Eddigi tartalmait tekintve amatőr 
jellegű, érdekvédelmi lapnak látom a 
36-56 oldal között ingadozó terjedel-

mével. A szövetség harcol a növényvé-
dőszer-hamisítás ellen, Vele vagy nél-
küle? címmel kampányt indított a nö-
vényvédő szerek kiterjedtebb haszná-
latáért, kritizálja az EU szigorú re-

regisztrációs programját és GMO-
politikáját. Tartalmai szerintem a 
multinacionális gyártók és kereskedők 
érdekein túl a nagyüzemi termelők 
kívánságait tartják szem előtt (a kör-
nyezet-egészségügyi érvek területeit 
messze elkerülik, ami azért is nagyon 
különös, mert korábban évekig Szal-
kai irányította a mezőgazdasági tárcá-
nál az állami növényvédelmet, és sze-
mélyesen, Görög Róberttel együtt köz-
reműködött a neonikotinoid és a 
glyphosate hatóanyagú készítmények 
hazai engedélyezésének meghosszab-
bításában). A lap újságírói baráti 
szemléletű, befolyással bíró szakem-
berekkel készítenek interjúkat. Erede-
ti szakmai tartalmakat a lap nem köz-
ölt eddig (1. ábra). 

A szerkesztőség munkatársai nem 
szakújságíróknak tűnnek; a főszer-
kesztő a motiváció témakörét járja kö-

rül a saját írásaiban. A HUCPA a nö-
vényvédelmi érdekvédelmi és hatósági 
szervezetekkel együttműködési szerző-
déseket is kötött, így Magyar Növény-
védő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 
(Tarcali Gábor), a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara (Győrffy Balázs) és az 
Agrárminisztérium (Nagy István, Far-
kas Sándor, Zsigó Róbert) is felsorol-
hatók, vagyis a hazai növényvédelmi 
irányítás helyei alanyi jogon képvisel-
tetik magukat ebben az érdekvédelmi 

Magazin-ban. 

mailto:bdarvas@bdarvas.hu
https://hucpa.hu/novenyvedelmi-magazin/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/09/28/a-fenntarthato-fejlodes-bizottsag-bizonytalansaganak-utoelete-a-miniszterium-a-valaszokat-gyakorolja/?fbclid=IwAR2Jccn7SEDucygmCy-p_ZL2TPeTBcvx_KRYMiBOSExBpl-pMonLIzZJh90
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/07/06/level-az-ep-kepviselonek-fazekas-sandor-es-munkatarsai-a-glyphosate-rol/
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Az egyes lapszámok tematikusnak tűnnek. Így 
az első szám a HUCPA kampányának beha-
rangozója, a második szám a precíziós tervek-
ről szól (ez nem a növényvédelem igen költsé-
ges, hazánkban gyakorolt formája), a harma-
dik szám a talaj állapotát siratja el (nem a nö-
vényvédelem közvetlen része), a negyedik 
szám az ökogazdálkodás (az agrokemizálás 
legnagyobb gazdasági ellenfele) alól húzza ki 
a szőnyeget, az ötödik szám fókuszál a nö-
vényvédőszer-kivonásokra, úgy, hogy azokról 
környezetanalitikust vagy toxikológust nem 
kérdez, míg a hatodik szám a klímaváltozásról 
ír (a génszerkesztésnél lyukad ki), amit úgy-
szintén kiegyensúlyozatlan és felszínes meg-
tárgyalásnak értékelek. 2020-ra talán elfogyott 
a szusz, mert ezek a lapszámok eddig nem je-
lentek meg a neten. A szerkesztőségből telefo-
non azt a választ kaptam, hogy a Covid-19 
alatt leálltak, de 2021-ben terveznek egy szá-
mot. Ez elég labilis szerkesztőségi alapokat 
jelez. Szalkai Gábor időközben a Bayer-hez 
igazolt át. 

A 2017-es beharangozó szám a növényvédő-
szer-kampányról szól. „Vele vagy nélküle? 
kampányunk pedig a társadalom minden részét 
igyekszik megszólítani, a döntéshozókat, a 
vásárlókat, a kereskedőket, és természetesen a 
gazdákat. Itt a szemléletformálás a legfonto-
sabb célunk. Meg kell erősíteni a minőségi 
fogyasztói tudatosságot (sic!) hazánkban, hogy 
minden érintett tisztában legyen a növényvédő 

szerek alkalmazásának jelentőségével. Az ér-
velésből érezhető, hogy a hangulat- vagy pá-
nikkeltés ezen a területen nagyon sok kárt 
okozhat.” Szalkai megnevezetlenül arra utal, 
hogy a növényvédőszer-használat ellen kam-
pány folyik, és a gyártók/kereskedők ellen-
kampányában ezt megfordítanák. Azt nem te-
szik hozzá, hogy a civilszervezeti kampányok 
(Pesticide Action Network, Greenpeace, Cen-
ter for Biological Diversity, Friends of the 
Earth, Soil Association, US Environmental 
Protection Agency stb.) forrása az Európai 
Unió Élelmiszer-biztonsági Hatósága (EFSA), 
amely a re-regisztrációs programjaiban sorban 
von ki toxikológiai szempontból veszélyesnek 
ítélt rovar-, gombaölő és gyomirtó anyagokat, 
és ez még korántsem ért véget, hiszen a hor-
monmoduláns hatás felülvizsgálata most van 
folyamatban. Egyoldalúnak értékelem tehát az 
érvelést. 

A HUCPA legfontosabb partnereinek vezetőit 
(2. ábra) ott találjuk az AM Növényvédelmi 
Bizottságában, amely szakmai kiegyensúlyo-
zottságát már Fazekas Sándor idején számon 
kértem. A grémium működése 2019. nyarán 
leállt, azt követően, hogy a Greenpeace képvi-
selője (Simon Gergely regionális vegyianyag-
szakértő) az ülések alatti hangvétel miatt el-
hagyta ezt a bizottságot. A Magyar Ökotoxi-
kológiai Társaság nevében Nagy Istvánt ma-
gyarázatot kértem ebben az ügyben, s ő az ügy 
kivizsgálását ígérte. 
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1.ábra: A Növényvédelmi Magazin első hat számának statisztikája 

https://www.panna.org/take-action/our-campaigns
https://www.greenpeace.org/international/publication/6800/europes-pesticide-addiction/
https://www.biologicaldiversity.org/campaigns/pesticides_reduction/index.html
https://www.biologicaldiversity.org/campaigns/pesticides_reduction/index.html
https://friendsoftheearth.eu/press-release/campaign-launches-to-ban-pesticides-and-transform-agriculture-in-europe/
https://friendsoftheearth.eu/press-release/campaign-launches-to-ban-pesticides-and-transform-agriculture-in-europe/
https://www.soilassociation.org/causes-campaigns/reducing-pesticides/
https://www.epa.gov/sfbay-delta/pesticide-reduction-campaign-greener-pesticides-cleaner-waterways
https://www.epa.gov/sfbay-delta/pesticide-reduction-campaign-greener-pesticides-cleaner-waterways
https://www.efsa.europa.eu/en/applications/pesticidesú
http://www.ecotox.hu/biokontroll/journal/nr/114_2/bK0502.pdf
http://www.ecotox.hu/biokontroll/journal/nr/115_1/bK0601.pdf
http://www.ecotox.hu/biokontroll/journal/nr/115_1/bK0601.pdf
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/05/10/vedtelen-generaciok-4-hormonmodulans-anyagok-a-mezogazdasagbol-1-gombaolo-szerek/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/05/10/vedtelen-generaciok-4-hormonmodulans-anyagok-a-mezogazdasagbol-1-gombaolo-szerek/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/05/24/vedtelen-generaciok-5-hormonmodulans-anyagok-a-mezogazdasagbol-2-gyomirto-szerek/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/06/07/vedtelen-generaciok-6-hormonmodulans-anyagok-a-mezogazdasagbol-3-allatirto-szerek/
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/novenyvedelmi-bizottsag1
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/novenyvedelmi-bizottsag1
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/04/16/nyilt-level-fazekas-sandornak-a-novenyvedelmi-bizottsag-osszetetelerol/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/04/16/nyilt-level-fazekas-sandornak-a-novenyvedelmi-bizottsag-osszetetelerol/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/05/11/az-udvartartas-nyugtalan-nocturne-egy-felejtheto-bizottsagrol-1/?fbclid=IwAR2tVgVR71S79fAiWShseATr0m9GBwowWqk0C6SyBY2W1Xow2uaPmkgNONIű
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/05/25/az-udvartartas-kiborul-nocturne-egy-felejtheto-bizottsagrol-2/?fbclid=IwAR29QErq-CrxgZ3RyNp37CTKgVtePKSBsxnnlE7lD6vRticrqWBtjC3015g
https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlemeny/4309/a-greenpeace-magyarorszagnal-betelt-a-pohar-kilep-a-novenyvedelmi-bizottsagbol/
https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlemeny/4309/a-greenpeace-magyarorszagnal-betelt-a-pohar-kilep-a-novenyvedelmi-bizottsagbol/
https://www.facebook.com/ecofriagro/posts/3610968035663176
https://www.facebook.com/ecofriagro/posts/3610968035663176
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2.ábra: A növényvédelem hazai vezetőinek vázlata 

A 2018-as Magazin 40 oldalas első 
számban megszólal Gyuricza Csaba 
(NAIK, most MATE), és a hazánkban 
trendinek emlegetett precíziós (értsd 
iparszerű) mezőgazdaságot dicséri: 
„Tehát ez egyfajta korparancs is, ha 
úgy tetszik, egy kényszer a gazdálkodó 
számára […] Azt hiszem, ez százaléko-
san még egy számjegyű érték […] 
Egyetemeink elkezdték felvenni okta-
tási programjaikba a precíziós gazdál-
kodási technológiákat…” Gábriel Géza 
(AM) ezt a növényvédelemre bontja le. 
„Remekül illeszkedik az integrált nö-
vényvédelembe a precíziós gazdálko-
dás. Jól segíti az okszerű és célzott 
beavatkozásokat, ami az integrált nö-
vényvédelem egyik kulcseleme” – ol-
vashatjuk. Csak az a baj, hogy az in-
tegrált védelem sem konkrét technoló-
gia, hanem csupán környezetbarát 
szemlélet (lásd ebben a számban Nagy 
Barnabás, továbbá Darvas és Székács 

cikkét). Végül a Vele vagy nélküle? 
kampány anonim szövegeit olvashat-
juk. Például „Növényvédő szerek nél-
kül egészségesebb élelmiszert lehet 
előállítani. A kijelentés ebben a formá-
ban – az általánosítás miatt – hamis, 
hiszen például számtalan olyan gom-

babetegség van, melyek védekezés hi-
ányában toxinokkal szennyezhetik a 
termést […] A biogazdálkodás növény-
védőszer-mentes. Ez egy általánosan 
elterjedt tévhit, a hatályos szabályozás 
szerint a biogazdálkodásban is szabá-
lyozott módon, az erre a területre en-
gedélyezett listán szereplő növényvédő 
szerek használhatók.” Biogazda nem 
kap szót, hogy cáfoljon, pedig a két 
állítás szándékosan elferdített. Kevés 
kultúrában károsítanak toxintermelő 

gombák (Aspergillus, Fusarium stb.), 
vagyis nem ez a többségi helyzet. Bio-
termesztésben szintetikus növényvédő 
szereket nem lehet csak alkalmazni. 

A 2018-as második szám 48 oldalon a 
talajaink állapotát járja körül, de 
többnyire számadatok nélkül. Nem a 
növényvédelem közvetlen része ugyan 

a kiemelt téma, de a HUCPA-t érdekli. 
Szerintem a minimális talajművelés és 
a glyphosate hatóanyag miatt, bár ez 
le nincs írva a türelmes lapokon. A 
bevezető oldalakon Anonymus azt írja: 
„Napjainkban egyre többször hallhat-
juk: a zöldek vagy sötétzöldek lobbi-
ereje akkorára nőtt, hogy egyes orszá-

gokban már mély (sic!) szakmai kérdé-
sekről, hatóanyagokról folyik parla-

https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/12/06/elelmiszer-biztonsagi-korjarat-europaban-6-mikotoxinok/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/12/06/elelmiszer-biztonsagi-korjarat-europaban-6-mikotoxinok/
http://www.bdarvas.hu/ismeretterjesztes/kemiai_biztonsag/idn6090
http://www.bdarvas.hu/tudomany/okotoxikologia/idn6097
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menti vita és szavazás. Mindezt az egy 
kattintással, online aláírható, különö-
sebb utánajárást nem igénylő szava-
zások és petíciók hatására tudják 
megtenni, emberek millióira hivatkoz-
va, akik a hangzatos és nem kevéssé 
félrevezető címszavak hatására azokat 

aláírták […] A szakma, ideértve a nö-
vényvédelemben és szélesebb körben, 
a mezőgazdaságban dolgozókat is, ed-
dig kiválóan tudott működni úgy, 
hogy keveset kommunikált magáról és 
mintegy rejtve maradt a nagyközönség 
elől. Ez az idő elmúlt, hiszen láthat-
juk, hogy az ismeretlen mindig kiváló 
táptalaj az összeesküvés-elméletek, a 
félelemmel operáló kommunikátorok 
számára.” 

Vajon miért nem tud a HUCPA a fo-
gyasztók elvárásaival szembenézni, 
amely egyébként nemzetközi szinten 
nyilvánul meg? Az eddigi lapszámok 
tartalma is az elzárkózását bizonyítja 
nekem. A hazai talajok állapotáról in-
terjúban Németh Tamás, Birkás Már-
ta és Jordán László vallanak. A szöve-
gek szerintem kerülik a konfliktuso-
kat, amelyek a szakképzettség nélküli 
Kökény Attila nevéhez fűződnek. 

A 2018-as harmadik szám az ökológi-
ai gazdálkodást veszi célpontba. Ez is 
48 oldalra sikerült. Interjúalanyként 
Drexler Dóra, Kujániné Cser Olga és 
Kökény Attila szólalnak meg, vagyis a 
területen dolgozó ismert biogazdák 
közül (pl. Hubai Imre, Szomor Dezső, 
Czeller Gábor stb.) senki. Így azért 

már kínos ez az útbaigazítás. 

A 2019-es első – 44 oldalra méretezett 
– szám a növényvédőszer-kivonásokra 
helyezi a súlypontot. A HUCPA legér-
zékenyebb területére érkeztünk, per-
sze csak a szerhamisítás után. „Ki fi-
zeti meg a növényvédőszer-kivonások 
árát?” – kérdezi a HUCPA egész veze-
tősége. Ki fizeti meg a mostanában 

kivont száz fölötti hatóanyag toxikoló-
giai tévedéseit? – kérdezem én. Példá-
ul, miért használtuk olyan sokáig a 
rákkeltő lindane hatóanyagot, miért 
az elképesztően mutagén dichlorvos-t? 
Hogyan sírhatja vissza még most is a 
HUCPA a méhgyilkos neonikotinoido-
kat (lásd Kukacos alma, férges burgo-
nya– ez az ára a neonikotinoid-
tartalmú növényvédő szerek betiltásá-
nak)? Miért ragaszkodik foggal és kö-
römmel az állatokon bizonyosan rák-
keltő glyphosate készítményekhez? Az 
Egyesült Államokban a Bayer már fi-
zet érte a non-Hodgkin limfómások-
nak. És az Európai Unióban? Hogyan 
nyilatkozhat a HUCPA vezetése úgy, 
hogy egyetlen mérvadó környezetana-
litikust vagy ökotoxikológust nem szó-
laltat meg a kérdésben. Biztosít esélyt 
a HUCPA a kérdések kiegyensúlyozott 
kezeléséhez? Valóban a környezet és a 
fogyasztók érdekeit is képviseli? Sze-
rintem: nem. A kockázatot a növény-
védelmet vezetők munkásai vállalják 
tudtukon kívül a méregraktárakban, a 
szántóföldi permetezéskor, amit az 
íróasztalok mögül könnyű elbagatelli-
zálni. 

A 2019-es második szám (neten az 
utolsó) 56 oldalra bővült. A klímavál-
tozást célozza meg, ami környezetvé-
delmi ügy. Az, hogy a HUCPA-nak eh-
hez mi köze, azt nem tudom, illetve 

valószínűsítem, hogy a géntechnológia 
(aszálytűrő növények) erre a kimon-
datlan válasz. „2019 októberében alá-
írtuk a Stratégiai partnerségi megálla-
podásunkat az Agrárminisztériummal, 
ami további alapokat adhat a sikeres 
együttműködéshez, közös gondolko-
záshoz” – jelentette be Kovács elnök 
úr. Ez már Nagy István miniszteri idő-
szaka. 

Ürge-Vorsatz Diána fizikus beszél a 
klímaváltozásról. Kökény Attila grafi-
kus ismét megszólal a patinás lapo-

http://www.bdarvas.hu/publicisztika/kemiai_biztonsag/idn6102
https://www.parlament.hu/documents/static/biz40/bizjkv40/FFB/1605301.pdf
https://www.parlament.hu/documents/static/biz40/bizjkv40/FFB/1605301.pdf
https://www.facebook.com/ecofriagro/posts/3091499927609992/
https://www.facebook.com/ecofriagro/posts/3091499927609992/
https://www.intechopen.com/books/herbicides-properties-synthesis-and-control-of-weeds/forty-years-with-glyphosate
https://www.intechopen.com/books/herbicides-properties-synthesis-and-control-of-weeds/forty-years-with-glyphosate
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2018.00078/full
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kon, ahol a szakképzettség ehhez nem 
feltétel. Balázs Ervin (ATK) zárja a tar-
talmat a meglehetősen felszínes inter-
jújával: „Az 6-8 év volt, de nem a vad 
fajokból indult ki, hanem eleve neme-
sítési alapanyagokból. Viszont ennél 
is gyorsabbak lehetünk, ha a moleku-
láris biológiai technikákat alkalmaz-
zuk”. El is érkezünk gyorsan a gén-
szerkesztés fényezéséig: „Utána meg-
tervezem, és laborban 3-4 hét alatt 
meg tudom csinálni egy csapattal. 
Magyarul: nagyon rövid idő alatt érek 
el eredményt, és nem is kell hozzá sok 
pénz. A versenyképességet az jelenti, 
hogy az akadémiai és egyetemi szféra 
is pillanatok alatt képes lehet ilyen 
fejlesztésekre. Hatalmas potenciál van 
ebben, viszont problémát jelent, hogy 

Európában erős a GMO-fóbia, és bár 
szerintem ez nem tartozik a GMO-
törvény alá, de a GMO-t ellenző szer-
vezetek elérték, hogy a genomszer-
kesztést is annak tekintsék.” – értel-

mezi mindezt az ismert pro-GMO veze-
tő. A helyzet viszont az, hogy a Curia 
(EU) döntött így, és nem a civilszerve-

zetek. Azért ez a 3-4 hét alatt szöveg 
elképeszt kicsit, ugyanis a nyilatkozó-
nak húsz év alatt nem sikerült életre 

hívnia a Monsanto-val együtt sem 
egyetlen magyar GM-fajtát sem. Azt 
pedig, hogy 3-4 hét alatt készen lehet-
ne egy biztonságos módosított termék 
azt önkontrollal megáldott, felelős 
szakember talán sehol sem ejtené ki a 
száján ezen a bolygón. 

Talajaink glyphosate-szennyezettsége (Univ. Sydney) 

http://www.ecotox.hu/journal/journal/nr/0201/2.1szamF.pdf
https://darvasbela.atlatszo.hu/2018/08/13/a-nagy-precizios-buli-4-resz-a-kamara-esete-a-curiaval/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/06/29/level-a-hatorszagbol-a-miniszteriumi-informaciok-felezodesi-ideje/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/09/21/gmo-munkacsoport-virtualis-magyar-gm-kukoricafajta-mv-500-bt/
https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2020/03/19/glyphosate-contamination-global-hotspots-in-world-first-map.html
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A félévenként megjelenő, évi 80-120 B5-ös ol-

dal terjedelmű ingyenesen elérhető (online/

open access) Ökotoxikológia szaklap a környe-

zettudomány szakterületéről tudományos igé-

nyű magyar nyelvű cikkeket – eredeti közle-

ményt és összefoglalót (review) közöl. A cikk 

terjedelme nem haladhatja meg a bruttó 35 

ezer karaktert (szóközökkel együtt értendő 

mindenhol) és a hat ábrát/képet/táblázatot. 

Táblázatok helyet ábrák készítését javasoljuk. 

A szakirodalmi jegyzék nem haladhatja meg a 

40 egységet. Ez nem tartalmazhat kézirati hi-

vatkozásokat. Napilapokból származó informá-

ciók hiperlinken idézhetők. 

A szaklap az élelmiszer- és környezet-

biztonság, környezet-kémia, ökotoxikológia, 

alkalmazott ökológia és környezet-egészségügy 

területéről vár kéziratokat. Szakcikkhez ma-

gyar és angolnyelvű összefoglalót kérünk 

(~1500 karakter), és ~10 kulcsszó megadása 

szükséges, amely tartalmának a két nyelven 

megegyezőnek kell lenni. Ez esetben a magyar 

címet (~200 karakter), a szerzők neveit és 

munkahelyét is fordítani kell. A levelező szerző 

e-mail címének megadása kötelező. Örömmel 

veszünk informatív rövid közleményt is, de 

ehhez nem kérünk összefoglalót. Ennek terjed-

elme ~15 ezer karakter lehet és 1-3 ábra vagy 

kép lehet hozzá. Ebben a műfajban ~15 alap-

cikk idézhető. A cikkben lévő idegen szavakat 

kurziválni kell. 

A szövegekben lévő ábrák csak magyar nyelvű-

ek lehetnek. A cikkbe szánt ábrát külön png-

ben, míg a képet jpg-ben kérjük (120x80-90 

cm, 150 pixel). A cikkben lévő kép forrását a 

címben, ha nem eredetiről van szó a jogi hely-

zet tisztázása után hiperlinken kérjük jelölni. 

Csak professzionális minőséget tudunk elfo-

gadni. 

A hivatkozások a szövegben szerzőnév és meg-

jelenési év szerinti hivatkozással, megjelenési 

idő szerint rendezve, szögletes zárójelben 

[Váradi, 2018; Brown & White, 2020] szerepel-

jenek. Kettőnél több szerzőjű cikket angol 

nyelvű cikk esetén „et al.”, magyar nyelvű cikk 

esetén „és mtsai” megjelöléssel kérjük hivat-

kozni. A kéziratokat elektronikus (docx) formá-

ban kérjük a szerkesztőség címére elküldeni 

(mott@bdarvas.hu). 

Folyóiratcikk hivatkozás, amelyben a köz-

pontozási forma az alábbi: 

- Székács, A., Darvas, B. (2018): Re-registration 

challenges of glyphosate in the European Union. 

Front. Environ. Sci., 31 [https://doi.org/10.3389/

fenvs.2018.00078] 

Könyv vagy könyvfejezet hivatkozás: 

- Carson, R.L. (1962): Silent Spring. Houghton Mif-

flin, Boston. [ISBN 0-618-24906-0] 

- Székács, A., Darvas, B. (2012): Forty years with 

glyphosate. 247-284. In. Hasaneen, M.N. ed. Herbi-

cides – Properties, Synthesis and Control of Weeds. 

InTech, Rieka. [ISBN 978-953-307-803-8; https://

doi.org/10.5772/32491] 

További példák a megjelent cikkekben találha-

tók. Az aktív linkek megadása, csak teljes 

anyagra vonatkozik. Kézirati és nem tudomá-

nyos írások hivatkozása csak szövegközi hiper-

linken lehetséges. 

Az Ökotoxikológia publicisztikai írásokat, 

könyvrecenziókat, interjúkat, riportokat, kon-

ferenciaanyagokat is közöl. Krónika rovatunk 

általában egy évtizednél régebben megjelent 

közleményeket elevenít fel. Véleményírások 

~20 ezer leütést tartalmazhatnak. Hosszabb 

terjedelemnél a részekre tagolást javasoljuk. 

A benyújtott cikkek bírálatra kerülnek (peer 

review), ennek alapján történik a kézirat befo-

gadása vagy elutasítása. Eltérő bírálói vélemé-

nyek esetén a főszerkesztő dönt, amihez a 

szerkesztőség véleményét kikérheti. A szer-

kesztő joga a szöveg kezelése, formai és helyes-

írási javítása, melyben az érvényes magyar 

helyesírási szabályok a mérvadók. A hatóanya-

gok (növényvédő szerek és gyógyszerek) írásá-

ban szigorúan az ISO előírásokat alkalmazzuk. 

A megvalósításra példákat a már megjelent 

számokban lehet találni. Tájékozódás céljából 

bármelyik szerkesztő felkereshető. 

A megjelent útmutató folyamatosan frissítésre 

kerül és a folyóirat nyitólapja tartalmazza az 

érvényes változatot. 

SZERZŐI ÚTMUTATÓ 
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