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Rachel a tengerparton 
 

A Silent Spring (1962) második ma-
gyar kiadásában (2007) írtam utó-
szót. Most Kőmíves Tamás egykori 
igazgatóm, aki az első kiadás (1994) 
utószavát írta kérdezte meg tőlem, 
hogy az általa szerkesztett Ecocycles 
nevű nemzetközi lapban írnék-e Car-
son (1907-1964) könyve megjelenésé-
nek hatvanadik évfordulójára meg-
emlékezést. Igent mondtam. Mosta-
nában kísért már ez a műfaj. Viszont 

ennek magyar változatának az Ökoto-
xikológia szaklapban is helye van, 
hiszen Carsonban tisztelhetjük az 
ökotoxikológia egyik nemzetközi meg-
alapozóját, illetve azt, hogy ezt a ne-
héz szakmát nemzetközi hírűvé tette.  
Woods Hole-ban (Falmouth, Massa-
chusetts) Rachel rajongott a Wa-
terfront Park tengerparti sétányáért, 
ahol sokszor üldögélt, jegyzetelt vagy 
hallgatta a tenger mormolását. A 
szobra egy 1951-es Edwin Gray fotó 
alapján készült.  Rachel valahogy 
minden kései képén érdeklődő magá-
nyosságot áraszt. Elhúzódó megfigye-
lés, aztán a gondolatainak felmutatá-
sa jellemezte. Írásainak stílusát nem 
a kutatókra utalóan személytelenné 
koptatott egyszerűség jellemezte. Bo-
nyolult, díszített, érzelmes monda-
tokban fogalmazott, amelyek fordítá-
sa értelmezést igényel. Írásainak 
ezért olvasatai vannak, vagyis többré-
tegű üzeneteket dekódolunk. 
Korán ment el, és szerintem csalódá-
saival is megbékélően. A DDT-ről és 
társairól írt könyvéért meghurcolta a 
vegyipari lobbi. Ma világos, hogy kö-
zös emlékezetünkben ő győzött. Va-
jon ma milyen könyvet írna? 
 

(db) 

 
Címkép: Rachel Carson szobra a 
Woods Hole Waterfront Park pere-
mén (forrás). Itt a térképen a szo-

bor helye. 
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A glyphosate-tartalmú Roundup Classic összetevőinek 
egyedi és kombinált hatásainak vizsgálata természetes 

körülmények között kialakult felszíni vízi biofilmek 
algaközösségeire 

 

Klátyik Szandra,a* Takács Eszter,a Hanny-Endrédi Anett,b 
Mörtl Mária,a Földi Angéla,b Trábert Zsuzsa,b Ács Éva,b 

Darvas Bélac és Székács Andrása 
aMagyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Agrár-

környezettudományi Kutatóközpont, Budapest; bÖkológiai Kutatóközpont Vízi 

Ökológiai Intézet, Budapest; cMagyar Ökotoxikológiai Társaság – *klatyik.szandra@uni

SZAKCIKK 

A piacvezető, gyomirtó glyphosate hatóanyag felszíni vizekben való megjelenése globá-

lisan tapasztalható jelenség. A növényvédőszer-készítmények formázóanyagait sokáig 

inert összetevőknek minősítették a készítmény biológiai főhatásának szempontjából. A 

felszíni vizek algaközösségei nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a vízi ökosziszté-
mákban, így esetükben a herbicidek fitotoxicitásának meghatározása kiemelt jelentő-

ségű. Vizsgálataink során két hazai felszíni víztestben (Balaton, Duna), természetes 

körülmények között 6 héten keresztül egy speciális bójás szerkezeteken elhelyezett 

üveglapokon biofilmet növesztettünk. A glyphosate hatásait (100 µg/l) a kialakult bio-

filmek algaközösségeinek biomasszájára, összetételére és a biofilmek szerkezetére 

tiszta hatóanyag és formázott készítmény (Roundup Classic) formájában laboratóriu-
mi körülmények között vizsgáltuk. Eredményeink alapján a dunai és a balatoni biofil-

mek eltérő érzékenységét tapasztaltuk laboratóriumi körülmények között. Megállapí-

tottuk, hogy a glyphosate és készítménye hatást gyakorolt a vizsgált biofilmek algakö-

zösségeinek biomasszájára, továbbá a kezelt biofilmekben az algaközösségek átrende-

ződése volt megfigyelhető, ugyanis a kezelések hatásaival szemben érzékenyebb alga-

fajok helyét a toleránsabb, elsősorban fonalas zöldalgafajok vették át. A fonalas zöld-
algafajok képesek a vizsgálati anyagokat tápanyagforrásként hasznosítani. A kezelé-

seket követően az extracelluláris polimeranyagok fokozott termelődését tapasztaltuk, 

ami fokozott stresszválaszként értelmezhető a biofilmek esetében. 
 

Kulcsszavak: növényvédő szer, formázóanyag, glyphosate, Roundup Classic, POEA, 

biofilm, algaközösség, EPS-mátrix, biofilm-kolonizáció, fitotoxicitás 

The individual and combined effects of the components of glyphosate-based 

Roundup Classic on the algal communities of biofilms grown under natural 

conditions 
 

Szandra Klátyik,a Eszter Takács,a Anett Hanny-Endrédi,b Mária Mörtl,a  

Angéla Földi,b Zsuzsa Trábert,b Éva Ács,b Béla Darvasc és András Székácsa 
 aAgro-Environmental Research Centre, Institute of Environmental Sciences, Hungarian University of Agri-
culture and Life Sciences, Budapest; bInstitute of Aquatic Ecology, Centre for Ecological Research, Buda-

pest; cHungarian Society of Ecotoxicology 

The appearance of market-leading herbicide active ingredient glyphosate in surface 

waters is a global phenomenon. Formulating agents in pesticide formulations have 

been marked as inert components from the aspects of the main biological effect of the 

pesticide. Algal communities play an essential role in surface waters in aquatic eco-

systems, so the determination of phytotoxicity of herbicides on algal communities  

mailto:klatyik.szandra@uni-mate.hu


Ökotoxikológia, 4. évfolyam, 1. szám 

 -5- 

A kémia növényvédelem során kijutta-
tott glyphosate-tartalmú készítmé-
nyek, illetve a bennük megtalálható 
adalékanyagok a kezelt területekről 
történő beszivárgás, valamint elfolyás 
következtében, továbbá a nem megfe-
lelő agrotechnika alkalmazását köve-
tően könnyen bekerülhetnek a felszíni 
vizekbe, majd káros hatást gyakorol-
hatnak az ott élő vízi szervezetekre 

[Kjaer et al., 2005; Darvas & Székács, 
2018; Rodríguez-Gil et al., 2021]. A 
vízben élő mikroorganizmusok, növé-
nyi és állati szervezetek fokozottan ki 
vannak téve a vízszennyezők toxikus 
hatásainak, mivel a vízben a xenobio-
tikumokkal történő érintkezés elkerül-
hetetlen. A világszinten piacvezető, 
nem szelektív, gyomirtó hatású 
glyphosate hatóanyag felszíni vizek-
ben való megjelenése mára globálisan 
tapasztalható jelenséggé vált. A felszí-
ni vizek glyphosate-szennyezett-
ségében világszerte jelentős eltérések 
figyelhetők meg, azonban azokon a 
területeken, ahol a glyphosate ható-
anyaggal történő állományszárítás 
gyakorlata kiterjedt, valamint a 
glyphosate-toleráns, géntechnológiai 
úton módosított (GM) növények ter-
mesztése és ezzel együtt a glyphosate 
formázott készítményeinek felhaszná-

lása jelentős, a szennyezettség szintje 
elérheti akár az 5200 µg/l nagyság-

rendet is [Coupe et al., 2012]. A hazai 
felszíni vizekben mért glyphosate-
koncentrációk szintje (0,54-0,98 µg/l) 
meghaladja az Európai Unióban (EU) 
ivóvízre és felszín alatti vízre meghatá-
rozott növényvédő szerekre vonatkozó-
an megengedhető szennyezettségi ha-
tárértéket (0,1 µg/l) [European Parlia-

ment and Council, 1998; Mörtl et al., 
2013], azonban a glyphosate-toleráns 
GM-fajták európai engedélyezése a 

f e l s z í n i  v i z e k  g l y p h o s a t e -
szennyezettségének további emelkedé-
séhez vezetne hazánk esetében is. 
A különböző növényvédőszer-készít-
mények az aktív hatóanyag(ok) mellett 
különböző adalékanyagokat is tartal-
maznak, amelyek legjelentősebb cso-
portját a formázóanyagok alkotják. A 
formázószerek elsődleges célja, hogy 
fokozzák a készítmény hatékonyságát 
és biológiai hozzáférhetőségét, azáltal, 
hogy megnövelik az aktív hatóanyag 
vízoldhatóságát és biológiai felvehető-
ségét, valamint fokozzák a hatóanyag 
környezeti stabilitását, adszorpciós 
képességét és biológiai hatását, továb-
bá elősegítik a hatóanyag penetráció-
ját, így növelve a kémiai növényvéde-

lem hatékonyságát [Giesy et al., 2000;  

is essential. The aim of our examination was to study the effects of glyphosate (100 

µg/l) on the biomass and composition of algal communities and the biofilm structure 

of naturally colonized biofilms were studied in the form of pure active ingredient and 
formulation (Roundup Classic) under laboratory conditions. During our study, natu-

ral biofilms were grown on glass substrates fixed on a special buoy structure in two 

domestic surface water bodies (Lake Balaton, River Danube) for 6 weeks under natu-

ral conditions. Differences were observed in the sensitivity of biofilms originated from 

River Danube and Lake Balaton. Glyphosate and its formulation affected the biomass 

of the algal communities, and the realignment of algal communities was observed in 
the treated biofilms, as the more sensitive species to the treatments were replaced by 

more tolerant mainly filamentous green algae, which can utilize the test substances 

as a nutrient source. Due to the treatments, increased production of extracellular 

polymeric substances was detected, which can be interpreted as an increased stress 

response in treated biofilms. 

 
Keywords:  pesticide, formulating agent, glyphosate, Roundup Classic, POEA, biofilm, algal community, 

EPS-matrix, biofilm colonization, phytotoxicity  
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Castro et al., 2014]. A készítmények 
előállítása során alkalmazott formázó-

anyagokat sokáig inert komponensek-
nek minősítették a peszticid készítmé-
nyek biológiai főhatásának szempont-
jából, azonban (öko)toxikológiai szem-
pontból korántsem tekinthetőek ha-
tástalan összetevőknek, ugyanis az 
utóbbi években számos esetben bizo-
nyították a formázószerek magas ön-
álló toxicitását, valamint az aktív ha-
tóanyag(ok) és az adalékanyagok foko-
zott együttes toxicitását, többek között 

a glyphosate és a formázott készítmé-
nyeinek előállítása során felhasznált 

POEA (polietoxilált faggyúaminok ke-
veréke) esetében is [Tsui & Chu, 
2003; Takács et al., 2017; Mesnage et 
al., 2019]. A terhelő tudományos bizo-
nyítékok hatására a POEA formázó-
anyagként való alkalmazása betiltásra 

került a glyphosate-tartalmú készít-
ményekben az  EU terüle tén 
[European Commission, 2016]. A kü-
lönböző hatóanyagok között fellépő, 
illetve az adalékanyagokkal együttes 
hatások vizsgálata kiemelt jelentőssé-
gű, mivel a hatóanyagok többsége ke-
verékek formájában van jelen a kör-
nyezeti elemekben. 
A felszíni vízekben, a természetes vagy 
mesterséges víz alatti szubsztrátok 
(aljazatok, felület, hordozó) felületén a 
biofilmek kialakulását és fejlődését 
számos abiotikus tényező befolyásolja 
(pl. fényviszonyok, víz áramlási sebes-

sége) [Romaní, 2009; Prieto et al., 
2016]. A felszíni vizek biofilmközössé-
geit főképp olyan fotoautotróf (pl. cia-
nobaktériumok, zöld- és kovaalgafa-
jok) és heterotróf (pl. baktériumok) 
mikroorganizmusok alkotják, amelyek 
a bakteriális közösség által kiválasz-
tott extracelluláris polimeranyagokba 

(EPS) ágyazódva helyezkednek el a 
biofilmen belül [Lock, 1993]. A biofil-
mekben az EPS-mátrix határozza meg 
a biofilmek szerkezetét, morfológiáját 

és a biofilmek mechanikai stabilitását 
[Zhang et al., 2015], továbbá fontos 
szerepet tölt be a szervetlen és szerves 
molekulák megkötésében, a mikroor-
ganizmusokat érő fiziko-kémiai hatá-
sok (pl. kémiai fertőtlenítés, kiszára-
dás, mechanikus tisztítás) elleni véde-
lemben és a biofilmközösség felületen 
való megkötődésében [Wingender et 
al., 1999; Costerton et al., 1995; Free-
man et al., 1995], továbbá szorpciós 
kötőhelyként szolgálhat többek között 
a toxikus szennyezők (pl. atrazine, 

PAH-vegyületek) számára [Lawrence et 
al., 2001]. A felszíni vizek biofilmkö-
zösségei fontos szerepet töltenek be a 
biogeokémiai ciklusokban, a szennye-
zőanyagok biodegradációjában, továb-
bá táplálékforrásként szolgálnak a 
magasabb trófikus szintek élőlényei 
számára és elősegítik a vizek öntisztu-
lási folyamatait [Schorer & Eisele, 
1997; Lear, 2016]. A biofilmeket elő-
szeretettel alkalmazzák a különböző 
monitorozási vizsgálatokban, mivel 
gyorsan reagálnak a vízminőségben 
bekövetkező változásokra, aljzathoz 
rögzült életmódjuknak köszönhetően 
kiváló indikátor szervezetei a lokális 
szennyezéseknek, továbbá mintavéte-
lezésük könnyen elvégezhető [Morin et 
al., 2016]. A biofilmeken elvégzett  
vizsgálatok előnye, hogy a szennyező 
anyagok káros hatásai közösségi szin-
ten is vizsgálhatók. Az összetett élet-
közösségi szintű vizsgálatok jobban 
reprezentálják a környezetben lezajló 
természetes folyamatokat, azonban a 
biofilmvizsgálatok – sokféleségük mi-
att – nehezen standardizálhatók, így 
kevésbé reprodukálhatók, eredménye-
ik alapján viszont pontosabb követ-
keztetéseket vonhatunk le a vízi öko-
szisztémákra vonatkozóan, továbbá 
értékelhetővé válnak a különböző po-
pulációk közötti kölcsönhatások is a 
vizsgálatok során 
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A felszíni vizek planktonikus és bento-
nikus algaközösségei nélkülözhetetlen 
szerepet töltenek be a vízi ökosziszté-
mákban, így esetükben a herbicidek 
fitotoxicitásának meghatározása ki-
emelt fontosságú. A különböző algafa-
jok glyphosate hatóanyaggal szembeni 
érzékenységében jelentős különbségek 
figyelhetők meg [Wong, 2000; Wang et 
al., 2016], így nem meglepő, hogy a 
toxicitást jellemző értékek esetében is 
jelentős variabilitást tapasztaltunk, 
amely különbségek elsősorban a kü-

lönböző algafajok morfológiájában (pl. 
sejtméret, a sejtek fajlagos felületének 
és térfogatának aránya, kolóniakép-
zés), a sejtek biológiájában (pl. intra-
celluláris szerkezet, sejtfal permeábili-
tása) és fiziológiájában (pl. metaboli-
kus aktivitás) mutatkozó különbsé-
gekkel magyarázható [Schönherr, 
2002; Ewacha & Goldsborough, 
2013]. A glyphosate algákra gyakorolt 
fitotoxicitásának vizsgálata során a 
Pseudokirchneriella subcapitata 
(jelenlegi neve: Raphidocelis subca-
pitata) esetében meghatározott 72h 
EC50-értékek tartománya: 24,7-41 
mg/l [Tsui & Chu, 2003; EGEIS, 
2010] ,  míg  a  Desmodesmus 
subspicatus esetében 72,9-166 mg/l 
[Giesy et al., 2000; MacBean, 2012; 
Lewis et al., 2016). A P. subcapitata 
tesztszervezeten, Roundup Classic 
esetében meghatározott toxicitásérté-
kek szintén igen tág tartományban 
mozognak (0,7–64,7 mg/l) [LISEC, 
1989; Tsui & Chu, 2003; Cedergreen 
& Streibig, 2005; EGEIS, 2010], to-
vábbá több tanulmányban a készítmé-
nyek fokozott toxicitását tapasztalták 
különböző algafajokon az adalékanya-

gok (pl. POEA) jelenlétében [Tsui & 
Chu, 2003; Pereira et al., 2009; Lipok 
et al., 2010]. A biofilmközösségekben 
a tápanyagok közös mobilizációja, így 
jobb tápanyagellátás valósul meg a 
közösség tagjai között, továbbá a felü-

lethez való kötődés nagyobb védelmet 
biztosít a kedvezőtlen környezeti hatá-
sokkal szemben (pl. biocidekkel szem-
beni védelem) [Marshall, 1992].  A 
glyphosate fitotoxicitásának vizsgálata 
során a perifitonközösség jóval tole-
ránsabbnak bizonyult a fitoplankton-

hoz képest [Lozano et al., 2018]. 
A biofilmeken elvégzett közösségi szin-
tű vizsgálataink során hazai felszíni 
víztestekben (Balaton, Duna) termé-
szetes körülmények között kialakuló 
biofilmekben laboratóriumi körülmé-

nyek között vizsgáltuk a glyphosate 
hatóanyag és formázott készítményé-
nek (Roundup Classic) hatásait a bio-
filmek algaközösségeinek biomasszá-
jára és összetételére, valamint a biofil-
mek szerkezetére. 
A közösségi szintű biofilmvizsgálatok 

hipotézisei: (i) A glyphosate hatóanyag 
és formázott készítménye (Roundup 
Classic) hatást gyakorol a természetes 
felszíni biofilmek algaközösségeinek 
biomasszájára és összetételére, továb-
bá a biofilmek szerkezetére; (ii) A vizs-
gált hatóanyag és formázott készítmé-
nyének fitotoxicitása várhatóan eltérő 
lesz a vizsgált tesztrendszerekben; (iii) 
Az eltérő környezeti paraméterekkel 
jellemezhető felszíni víztestekben ki-
alakuló biofilmközösségekben megfi-
gyelhető toxikus hatások helyspecifi-
kusak. 
 

A biofilmvizsgálatok során alkal-
mazott biofilmnövesztési módszer, 

valamint a beállított kísérleti rend-

szer és kezelések 

A felszíni vízi biofilmeken elvégzett 
vizsgálatainkat megelőzően két jelen-
tős hazai felszíni víztestben (Balaton, 
Duna) az adott élőhelyre jellemző bio-
filmeket növesztettünk. A biofilmnö-
vesztés üveglapok felületén valósult 
meg, amelyeket egy speciális bójás 
szerkezet (AKK-1-típusú algabója – 
Darvas Béla, Cséffán Tamás és Pasa- 
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réti Gyula fejlesztése) alkalmazásával 
helyeztünk ki a kolonizáció helyszíné-
re (1. ábra). A bója kialakításánál 
fontos szempont volt, hogy az elhelye-
zett üveglapok a kolonizációs periódus 
során 20-30 cm-re a vízfelszín alatt 
maradjanak alkalmazkodva a vízszint 
változásaihoz, elősegítve az egységes 
biofilmképződést. A szubsztrátként 
alkalmazott üveglapok egyik oldala 
homokfúvott, míg a másik sima felüle-
tű, ezért a különböző oldalakon kiala-
kult biofilmek összehasonlítására is 

sor került a vizsgálatok során. A bio-
film-kolonizáció időszakában heti 
rendszerességgel vizsgáltuk a termé-
szetes vizek pH-értékét (FiveEasy pH/
mV, Mettler Toledo) és bizonyos nö-
vényvédőszer-maradékok jelenlétét. A 
különböző hatóanyagok kimutatása 
elsősorban gázkromatográfiás mód-
szerrel történt (LOD: 0,4-5,5 ng/l, Va-
rian Saturn 2000R gázkromatográf 
Varian CP 8200 automata mintavevő-
vel, Varian Inc.) [Maloschik et al., 
2007], míg a glyphosate (LOD: 5 μg/l) 
[Nedelkoska & Low, 2004; Küsters & 
Gerhartz, 2010] és a neonikotinoid-

típusú hatóanyagok (LOD: 8-10 ng/
ml) [Mörtl et al., 2016] meghatározása 
során nagyhatékonyságú folyadékkro-
matográfiás módszert (YL9100 HPLC 
készülék YL9150 automata mintada-
golóval, Young Lin Instrument Co., 
Ltd.) alkalmaztunk. A hathetes bio-
filmkolonizációt követően az üveglapo-
kat laboratóriumba szállítottuk. 
A laboratóriumi expozíciót szabályo-
zott hőmérsékleti körülmények  
(T: 22±2°C) és fényviszonyok (3-
szakaszos fényperiódusok 6:00-9:00 
400 lux, 9:00-18:00 2000 lux, 18:00-
21:00 400 lux) biztosítása mellett 
üvegakváriumokban valósítottuk meg, 
amelyeket a biofilmnövesztés helyéről 
származó élővízzel (kb. 15 l) töltöttünk 
fel, ahol a megfelelő oxigénmennyiség 
beoldódását a víz folyamatos keringe-

tésével valósítottuk meg. Minden ak-
váriumba 5 db üveglemezt helyeztünk 
el, így a kezelések biofilmekre gyako-
rolt hatásait 5 ismétlésben vizsgáltuk. 
A vizsgálat teljes időtartama alatt he-
tente teljes vízcserét végeztünk a bio-
film-kolonizáció helyszínéről származó 
természetes vízzel. A kezelések hatá-
sainak értékelés minden esetben 
kontrollegységek beállítása mellett 
történt, amelyek fenntartása a kezelt 
egységekkel azonos módon valósult 

meg. A glyphosate hatásait tiszta ha-
tóanyag (glyphosate-izopropilammóni-
um) és formázott készítmény (Round-

up Classic) formájában POEA jelenlé-
tében is vizsgáltuk. Habár jelenleg a 
formázóanyagként POEA-t tartalmazó 
glyphosate-tartalmú készítmények 
nem rendelkeznek érvényes engedély-
lyel az EU-ban [European Commissi-

on, 2016] a tiszta glyphosate ható-
anyaggal, illetve a formázott készít-
ménnyel elvégzett közösségi szintű 
biofilmvizsgálataink eredményei ki-
emelt jelentőségűek a hatóanyag, illet-
ve a készítményben előforduló adalék-
anyagokkal együttes toxicitásának 
jobb megismeréséhez az adott szeny-
nyező krónikus expozícióját követően. 
Az akut toxikus hatásokkal szemben 
ugyanis jelentős hiányosságok mutat-
koznak a vegyi anyagok kis (szubl-
etális) koncentrációinak krónikus ex-
pozíciója során kialakuló komplex to-
xikus hatásokat tekintve, továbbá a 
közösségi szinten végzett vizsgálatok 
száma is igen csekély. A vizsgált 
glyphosate-koncentráció 100 µg/l 
volt, amely érték nem tekinthető álta-
lánosnak az európai és hazai felszíni 
vizekben, azonban azokon a területe-
ken, ahol a glyphosate-toleráns GM-
növények termesztése és ezzel a 

glyphosate-tartalmú készítmények fel-
használása jelentős, a glyphosate- 
koncentráció elérheti akár az 5 mg/l-

es nagyságrendet is [Edwards et al.,  
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1980; Coupe et al., 2012]. Az expozíci-
ós periódus során alkalmazott heti 
vízcserék alkalmával a kezelésekben 

alkalmazott koncentrációk ismételt 
beállítására is sor került. 

1. ábra: Az AKK-1-típusú algabója szerkezete, mely Darvas Béla, Cséffán Ta-
más és Pasaréti Gyula fejlesztése (Fotó: Pasaréti Gyula) 

Biofilmek algabiomasszájának és 
szerkezetének vizsgálati módszerei 

A biofilmek algaközösségeinek bio-
masszájára gyakorolt hatásokat alga-
fáklya (BentoTorch, bbe Moldaenke) 
használatával végrehajtott in situ mé-
rések alapján értékeltük. A vizsgála-
tok során alkalmazott műszer alkal-
mas az algaközösségek fajösszetételé-
nek és a teljes algabiomassza megha-
tározására a vizsgált biofilmekben. Az 
algafajok összetételének vizsgálata so-
rán a zöld-, a kék- és a kovaalgafajok 
arányát becsüli a műszer. Az algafák-
lya által meghatározott fajösszetéte-
lekre vonatkozó adatok azonban csak 
kellő elővigyázatosság mellett használ-
hatók fel, ugyanis egy 2014-es tanul-
mány során különbségeket figyeltek 

meg a hagyományos mikroszkópos 
fajmeghatározás és az algafáklya által 
meghatározott fajösszetételekre vonat-
kozó adatok között [Kahlert & McKie, 
2014]. Az algafáklyás vizsgálatokat az 
összes kontroll- és kezelt lemez ho-
mokfúvott és sima felületén elvégez-
tük külső és belső mérési pontokban. 
A vizsgált biofilmek algaközösségeinek 
biomasszáját és összetételét jellemző 
paraméterek meghatározását az expo-
zíciót megelőzően és a teljes vizsgálati 
periódus során kéthetente a vízcseré-
ket megelőzően végeztük el. 
Az algafáklyával algacsoportonként 
(cianobaktérium, zöld- és kovaalgák) 
meghatározott adatokat minden méré-
si pontban összeadtuk, mivel az így 
meghatározott összklorofill-a-tartalom  
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(BM-érték) jellemzi az algaközösség 
biomasszáját a különböző mérési pon-
tokban. A mérési adatok alapján a 
vizsgált kontroll- és kezelt biofilmek-
ben az algaközösségek biomasszájá-
ban bekövetkező változásokat általá-
nos lineáris modellek alkalmazásával 
hasonlítottuk össze, ahol a vizsgált 
modellekben különböző paraméterek 
(a kolonizáció során kialakult kezdeti 
BM-érték, az üveglap felülete és a mé-
rési pontok elhelyezkedése) az idő, a 
kezelések és az idő kezeléssel együttes 

interakciójának hatásait vizsgáltuk a 
meghatározott BM-értékek alakulásá-
ra. A statisztikai kiértékelés során kü-
lön modellekben vizsgáltuk a rövid (0. 
és 2. hét között) és a hosszú távú ha-
tásokat (4. héttől a kísérlet végéig). A 
mérési pontokban meghatározott BM-
értékek alapján minden kontroll- és 
kezelt egységben összehasonlítottuk 
az üveglapok sima és homokfúvott fe-
lületein kialakult BM-értékeket, vala-
mint értékeltük a vizsgálatba vont 
egységek homogenitását és a lemezek 
szélein érvényesülő szegélyhatás mér-
tékét. Az algaközösségek összetételét 
és az algacsoportok változásait az 
adatok statisztikai kiértékelése során 
hasonlítottuk össze. 
A vizsgált biofilmek szerkezetében 
megfigyelhető változásokat pásztázó 
elektronmikroszkópos (SEM) techniká-
val értékeltük ki (Zeiss EVO MA 10 
pásztázó elektronmikroszkóp, Zeiss). 
A szerkezetvizsgálatokat minden eset-
ben a biofilmminták glutáraldehides 
módszerrel történő fixálása, valamint 
liofilizálása előzte meg. A szerkezetben 
megfigyelhető változásokat a kontroll-
csoportban megfigyelhető szerkezeti 
struktúrákhoz hasonlítva határoztuk 
meg [Klátyik et al., 2017]. 
 

A glyphosate hatásai a balatoni és 
dunai biofilmek algaközösségeinek 

biomasszájára 

A biofilm-kolonizáció helyéről begyűj-

tött természetes vízmintákban (Bala-
ton, Duna) nem volt kimutatható a 

glyphosate jelenléte sem a biofilmnö-
vesztés, sem az expozíciós periódus 
időtartama alatt. A biofilm-kolonizáció 
során a Dunából származó felszínivíz-
mintákban hosszabb ideig kimutatha-

tó volt a metolachlor és néhány eset-
ben a terbuthylazine és dimethenamid 
jelenléte is, továbbá július közepétől a 

mintavételezés végéig chlopyrifos je-
lenlétét igazoltuk a vizsgált felszínivíz-
mintákban. A balatoni vízmintákban 

növényvédőszer-hatóanyagok jelenlé-
tét nem tudtuk kimutatni a biofilmnö-
vesztési periódusban, a későbbi min-
tavételek során azonban a dunai min-
tákhoz hasonlóan szintén kimutatha-

tó volt a chlorpyrifos jelenléte. 
A balatoni biofilmek esetében a kiala-
kult BM-értékek között nem tapasz-
taltunk szignifikáns különbséget a 
vizsgálatba vont egységek esetében (2. 

ábra), továbbá a külső és belső méré-
si pontokban meghatározott értékek 
között sem volt megfigyelhető szignifi-
káns mértékű különbség (p>0,067). 
Az üveglapok sima felületén azonban 
szignifikánsan magasabb BM -
értékeket határoztunk meg a koloni-
zációt követően a homokfúvott felüle-
ten kialakult értékekhez képest 
(p=0,035), azonban a felület hatása 
nem különbözött szignifikánsan az 
egyes kezelési csoportokban, valamint 
a kezelés és idő együttes hatása 
(interakciók) sem volt szignifikáns. A 
kolonizáció során kialakult BM-
értékek nem voltak hatással az érté-
kek további alakulására az expozíció 
során (p=0,806). 
A rövidtávú hatások statisztikai elem-
zése során a 0. és 2. hét között a 
kontrollcsoportban nem volt tapasz-
talható szignifikáns mértékű változás 
(p=0,850). A kezelt csoportokban 
azonban a BM-értékek lecsökkenése 
volt tapasztalható a 2. hétre, a válto- 
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zás azonban csak a formázott készít-
mény esetében volt szignifikáns 
(p<0,001). A 4. hétre a BM-értékek 
lecsökkenése volt megfigyelhető a ki-
indulási állapothoz képest a kontroll-
csoportban és a kezelt csoportokban 
egyaránt, azonban a csökkenés to-
vábbra is csak a készítmény esetében 
volt szignifikáns (p<0,001). Mérési 
eredményeink alapján az algaközösség 
biomasszájának csökkenése volt meg-
figyelhető a 6. hétig a kontroll- és ke-
zelt csoportokban egyaránt. A 6. héten 

a kezelt csoportok BM-értéke szignifi-

kánsan alacsonyabb volt a kontroll-
csoporthoz képest (p<0,001). A 10. 
héten magasabb BM-értékeket hatá-
roztunk meg a 6. héten detektált érté-
kekhez képest, azonban a változás 
nem volt szignifikáns (p=0,578), a ke-
zelt csoportokban viszont a biomassza 
átlaga a 6. és 10. hét között idővel 
megemelkedett (p <0,001), míg a kont-
rollcsoport esetében nem tapasztal-
tunk változást. A 10. héten a csopor-
tok BM-értékei között nem volt megfi-
gyelhető szignifikáns különbség 

(p>0,087) (2. ábra). 

2. ábra: A glyphosate és formázott készítményének hatásai a balatoni biofil-
mek algaközösségeinek klorofill-a-tartalmára [Klátyik, 2021]  

A statisztikai modellalkotás során a 
dunai adatsor esetében a modellt nem 
az adott időpontban, mérési ponton-
ként meghatározott BM-értékekre, ha-
nem azok kezdeti klorofill-a-tartal-
mától való eltérésére állítottuk fel. A 
dunai mintákban meghatározott BM-
értékek alakulása erős összefüggést 
mutatott a kezdeti BM-értékekkel, így 
magyarázó változóként ez utóbbi 

transzformált változata (az átlagos ki-
indulási BM-értéktől való eltérésként) 
is bekerült a modellbe, így a referen-
ciacsoport az átlagos kiindulási BM-
értékkel rendelkező, kezeletlen mérési 
pontok csoportja lett. A dunai biofil-
mek esetében sem volt szignifikáns 
különbség a vizsgálatba vont egységek 
között a kolonizációt követően kiala-
kult BM-értékek alapján (p>0,276)  
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(3. ábra), továbbá a külső és belső 
mérési pontokban, illetve az üvegla-
pok homokfúvott és sima felületén 
meghatározott kiindulási BM-értékek 
sem tértek el egymástól szignifikáns 
mértékben (p>0,152). A mérési pon-
tokban az biofilmnövesztést követően 
kialakult BM-értékek hatással voltak 
a BM-értékek alakulására az expozíció 
során (p<0,001), ugyanis a kiugróan 
magas kezdeti BM-értékkel rendelkező 
mérési pontokban az értékek további 
alakulása jelentős mértékben eltért a 

kezdetben közepes vagy alacsony kiin-
dulási BM-értékek dinamikájától. 
A rövidtávú hatások elemzése alapján 
láthatóvá vált, hogy a kontroll, illetve 
a hatóanyaggal kezelt csoportokban a 
biomassza nem változott szignifikáns 
mértékben az első két hétben 
(p>0,325). A formázott készítménnyel 
kezelt csoport esetében ezzel szemben 
a biomassza szignifikáns csökkenése 
volt megfigyelhető a kontroll- és 
glyphosate-kezelt csoportokhoz képest 
(p<0,036). A 0. és 4. hét között a kont-
rollcsoportban egy erőteljesebb növe-

kedés volt tapasztalható (p=0,012), 
míg a tiszta hatóanyaggal kezelt cso-
portban nem volt tapasztalható szigni-
fikáns mértékű változás (p=0,160). A 
formázott készítmény esetében azon-
ban a kezdeti szignifikáns csökkenést 
a biomassza növekedése váltotta fel. A 
0. és 4. hét között tapasztalt növeke-
déshez képest a 0. és 6. hét között a 
növekedés üteme mintegy duplájára 
emelkedett a kontroll- és glyphosate-
kezelt csoportokban, míg a készít-
ménnyel kezelt csoportban a növeke-

dési ütem hozzávetőlegesen a három-
szorosára emelkedett (p<0,001), de a 
csoportok változásának mértéke kö-
zött nem volt megfigyelhető szignifi-
káns különbség (p>0,083). A kísérlet 
végére a kontroll- és kezelt csoportok 
növekedésének mértéke lelassult, ami 
feltételezhetően a rendszer eltartóké-
pességének megközelítésével magya-
rázható és a csoportok növekedési 
üteme között statisztikailag szignifi-
káns eltérés nem volt megfigyelhető 
(p>0,401) (3. ábra). 

3. ábra: A glyphosate és formázott készítményének hatásai a dunai biofilmek 
algaközösségeinek klorofill-a-tartalmára [Klátyik, 2021] 



Ökotoxikológia, 4. évfolyam, 1. szám 

 -13- 

A természetes felszíni biofilmeken vég-
zett vizsgálataink alapján elmondható, 
hogy a Dunából származó biofilmek 
jól adaptálódtak a laboratóriumi kö-
rülményekhez, ugyanis a kísérlet tel-
jes időtartama alatt nem volt megfi-
gyelhető az algabiomassza szignifi-
káns mértékű csökkenése a kezeletlen 
biofilmek esetében (3. ábra). A Bala-
tonból származó biofilmek esetében 
azonban a kontrollbiofilmek leépülése 
volt megfigyelhető laboratóriumi kö-
rülmények között (2. ábra). A biofilm-

kolonizációt követően a Balatonból 
származó biofilmek esetében az élőbe-
vonat felszínén nagy mennyiségben 
voltak megfigyelhetők elősorban kü-

lönböző árvaszúnyogfajok (pl. Procla-
dius choreus, Tanypus punctipennis, 
Chironomus balatonicus), de feltételez-
hetően más, például Amphipoda-fajok 
(pl. Corophium curvispinum) bentikus 
csőképző lárvái [Entz & Sebestyén, 

1942; Muskó & Görög, 2000; Árva et 
al., 2015], amely fajok feltételezhetően 
nélkülözhetetlen szerepet töltenek be 
a balatoni biofilmközösség fenntartá-
sában. 
Eredményeink alapján a vizsgált 
glyphosate-koncentráció (100 µg/l) 
hatást gyakorol az algaközösség bio-
massza-mennyiségének alakulására, 
ugyanis a glyphosate-kezelés az alga-
biomassza kismértékű csökkenését 
idézte elő a balatoni biofilmek eseté-
ben, habár a Balaton esetében a keze-
letlen biofilmek jelentős mértékű 
pusztulása is megfigyelhető volt (2. 

ábra). A glyphosate a dunai biofilm-
mintákban az algabiomassza fokoza-
tos növekedését idézte elő (3. ábra), 
ami nem meglepő, mivel a szakiroda-

lomban is ismert, hogy a glyphosate 
alacsony vizsgálati koncentrációkban 
(0,05-25 mg/l) tápanyagforrásként 
szolgálhat a különböző algafajok és 
biofilmközösségek növekedése során 

[Saxton et al., 2011; Qiu et al., 2013]. 

A glyphosate toxikus hatásait is több 
tanulmányban vizsgálták a különböző 

biofilmek algaközösségein [Lozano et 
al., 2018]. A hatóanyag toxicitásában 
jelentős különbségek figyelhetők meg 
a vizsgált víztestek esetében, ugyanis 
a toxicitás nagymértékben függ a vizes 
közeg olyan specifikus környezeti pa-
ramétereitől, mint a pH és az oldott 
oxigéntartalom [Gomes & Juneau, 

2017]. A glyphosate hatására a kezelt 
biofilmek algaközösségeiben szelekci-
ós folyamatokat figyeltünk meg, 

ugyanis a glyphosate-terhelés hatásá-
ra érzékenyebb fajok eltűntek a biofil-
mek mikrobiális közösségéből, elő-
idézve a biomassza esetleges csökke-
nését, amelyet a glyphosate-kezelés 
hatásaival szemben toleráns fajok elő-
sorban a hatóanyagot tápanyagforrás-
ként hasznosító fonalas zöldalgafajok 

gyors növekedése követett [Pesce et 
al., 2009]. A talaj-mikroorganizmusok 
vizsgálata során már bizonyítottá vált, 
hogy a mikrobiális közösségek képe-
sek adaptálódni és tolerálni a glypho-
sate hatásait [Dick et al., 2010]. 
Vizsgálataink során a formázott ké-
szítmény a kezelt biofilmek algabio-
masszájának csökkenését eredmé-
nyezte két hét elteltével. A Balaton 
esetében a csökkenés mértéke szigni-
fikánsan meghaladta a kontrollcso-
portban tapasztalt csökkenés ütemét 
(2. ábra). A biomassza-csökkenés a 
dunai biofilmekben a 4. hétig volt 
megfigyelhető, amelyet követően az 
algabiomassza növekedése volt megfi-
gyelhető (3. ábra), a balatoni biofil-
mekben ezzel szemben csak a 6. és 
10. hét között volt tapasztalható a bio-
massza növekedése (3. ábra), amely 
jelenség jobban elhúzódó szelekciós 
folyamatokat jelez a Balaton perifiton-
közösségének esetében a dunai közös-
séghez képest. A formázott készítmény 
által előidézett biomassza-csökkenés a 

tiszta hatóanyag és a POEA együttes  
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fokozott toxicitását jelzi a biofilmek 
algaközösségeinek esetében, amely 
jelenség az algaszaporodásgátlási te-
szekben is megfigyelhető [Tsui & Chu, 
2003; Lipok et al., 2010]. Saját vizsgá-
latainkhoz hasonlóan Gonzalez és 
munkatársai [2019] a glyphosate és 
két készítményének hatásait vizsgál-
ták, habár jóval magasabb vizsgálati 
koncentrációban (3 mg/l) hasonló 
érettségű biofilmek esetében (36-
napos kolonizációs periódus), ahol a 
készítmények toxicitása szintén meg-

haladta a tiszta hatóanyag toxicitását 
a zöld- és kovaalgafajok denzitásának 

vizsgálata során. A formázott glypho-
sate-készítmények esetében a perifi-
tonközösség biomasszájának kontroll-
csoportot meghaladó növekedéséről 
számoltak be a vizsgálati periódus vé-
gén a hozzánk hasonló (97,7 µg/l) és 
magasabb glyphosate-koncentráció 
(3,8 mg/l) esetében is [Austin et al., 
1991; Relyea, 2005], ami ebben az 
esetben is a hatóanyag vagy az ada-
lékanyagok tápanyagforrásként törté-
nő hasznosításával magyarázható 
[Qiu et al., 2013]. 
 

A glyphosate hatásai a balatoni és 

dunai biofilmek algaközösségeinek 

összetételésre 

Az algacsoportok arányaiban nem volt 
eltérés a két természetes víztestben 
növesztett biofi lmek esetében 
(p>0,594), továbbá az expozíciót meg-
előzően a vizsgálatba vont egységek 
esetében sem volt megfigyelhető kü-
lönbség a közösség összetételében 
(p>0,796). A kolonizációt követően a 
vizsgált mintákban zöldalgák jelenléte 
nem volt igazolható. 
A dunai biofilmek (kontroll: kovaal-

gák: 86,4%, kékalgák: 13,6%; glypho-
sate: kovaalgák: 88,1%, kékalgák: 
11,9%; Roundup Classic: kovaalgák: 
85,9%. kékalgák: 14,1%) esetében a 
kovaalgák csökkenése volt megfigyel-

hető a mérések alapján minden cso-
port esetében a kísérlet végére 

[kontroll: 78,7% (p=0,212); glypho-
sate: 60,3% (p<0,001); Roundup Clas-
sic: 66,9% (p=0,003)], a csökkenés 

azonban csak a glyphosate kezelés 
esetében volt szignifikáns. A vizsgált 
biofilmekben a kísérlet teljes időtarta-
ma alatt a kovalgák dominanciája volt 
jellemző (p>0,050), továbbá a kékal-
gák aránya sem változott szignifikáns 
mértékben a kontroll- és kezelt biofil-
mekben (p>0,187). A kísérleti perió-

dus végén a zöldalgák megjelenése 
volt megfigyelhető a kezelt biofilmmin-
tákban. A tiszta hatóanyag esetében a 
2. héten detektáltuk először a zöldal-
gák megjelenését (0,7%), amelyet kö-
vetően arányuk szignifikánsan meg-
emelkedett a kísérlet végére (22,6%) 
(p<0,001). A Roundup Classic eseté-
ben a 4. héten detektáltuk először a 
zöldalgák jelenlétét (1,3%) és a cso-
port aránya itt is szignifikáns növeke-
dést mutatott az expozíció során 
(p=0,003), de a kísérlet végén megha-
tározott arány (12,8%) nem különbö-
zött a glyphosate esetében meghatáro-
zott értéktől (p=0,103) (4. ábra). 
A balatoni felszíni vízi biofilmek 
(kontroll: kovaalgák: 82,7%, kékalgák: 
17,3%; glyphosate: kovaalgák: 84,0%, 
kékalgák: 16,0%; Roundup Classic: 
kovaalgák: 83,9%. kékalgák: 16,1%) 
esetében a kovaalgák arányában nem 
tapasztaltunk jelentős változást a 10-
hetes vizsgálati periódus során a 
kontrollcsoport esetében (p=0,356). A 
kezelt csoportokban azonban jelentős 
mértékben lecsökkent a kovaalgák 
aránya a kísérlet végére [glypho-sate: 
58,5% (p<0,001); Roundup Classic: 
54,8% (p<0,001)], de ennek ellenére a 
kísérlet teljes időtartama alatt a ko-
valgák dominanciája volt a jellemző 
minden csoport esetében (p>0,050). A 
kékalgák  
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4. ábra: A glyphosate és formázott készítményének (Roundup Classic) hatása 
a dunai és balatoni biofilmek algaközösségeire [Klátyik, 2021] 

aránya minden csoport esetében fo-
lyamatos csökkenést mutatott a 10. 
hétre [kontroll: 3,4% (p=0,003); 
glyphosate: 0,9%(p<0,001); Roundup 
Classic: 0,4% (p<0,001)]. A kísérlet 
végére a zöldalgák jelenléte a kontroll- 
és kezelt csoportokban is megfigyelhe-
tővé vált. A zöldalgák megjelenését 
minden vizsgált mintában a 4. héten 
detektáltuk először (kontroll: 0,8%; 

glyphosate: 4,0%; Roundup Classic: 
1,0%), majd arányuk szignifikáns nö-
vekedést mutatott az expozíció során 
[kontroll: 8,3% (p=0,027); glyphosate: 
40,6% (p<0,001); Roundup Classic: 
44,8% (p<0,001)]. A kísérlet végére a 
zöldalgák aránya a kezelt csoportok-
ban jóval meghaladta a kontrollcso-
portban meghatározott arányukat 
(glyphosate: p<0,001; Roundup Clas-
sic: p<0,001) (4. ábra). A biofilmek 
algaközösségeinek átrendeződése volt 
megfigyelhető a kezelések hatására, 

ugyanis a glyphosate toxikus hatásai-
val szemben érzékenyebb fajok (pl. 

Nitzschia cryptotenella, Nitzschia fonti-
cola, Gomphonema parvulum) helyét 
toleránsabb, főként fonalas zöldalga-

fajok (pl. Spirogyra- és Oedogonium-
fajok) vették át, amelyek képesek le-
hetnek a vizsgált anyagokat tápanyag-

forrásként hasznosítani [Saxton et al., 
2011; Qiu et al., 2013; Wang et al., 
2016]. A glyphosate hatásait a felszíni 
vízi biofilmek algaközösségeinek át-
rendeződésére és a mikrobiális közös-
ség struktúrájára több tanulmányban 
is vizsgálták [Pérez et al., 2007; Shaw 
& Mibbayad, 2016]. 
Az algaközösség összetételében megfi-
gyelt változásokat a SEM vizsgálatok 
is megerősítették, ugyanis a mikro-
szkópos elemzés során szintén a kova-
algafajok dominanciája volt megfigyel-
hető. A kísérlet végére a kezelt csopor-
tokban a fonalas zöldalgák jelentős  
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mértékű megjelenése volt jellemző a 
kontroll- és expozíció előtti kiindulási 
állapothoz képest (5. ábra), továbbá a 
kezelések hatására a biofilmek első-
sorban bakteriális közösségei által ter-
melt EPS-mátrix fokozott termelődése 
volt megfigyelhető a kezelt biofilmek-
ben a kontrollcsoporthoz képest, főleg 
POEA jelenlétében (6. ábra). SEM-
felvételek alapján szintén követhető 
volt a Balatonból származó biofilmek 
algasejtszámának fokozatos lecsökke-
nése, továbbá a zöldalgák megjelenése 

és a fokozott EPS-termelés ebben az 
esetben is megfigyelhető volt a kezelé-
seket követően. A jelenség feltételez-

hetően a biofilmek baktérium- és al-
gaközösségének védelmi mechanizmu-
sával magyarázható, amely során a 
fokozott EPS-termelés a különböző 
szennyező anyagok káros hatásainak 
kiküszöbölésére és csökkentésére irá-
nyul, továbbá a glyphosate képes be-
folyásolni a baktériumok és algák 
anyagcsere-folyamatait, amely szintén 
előidézheti a fokozott EPS-termelést, 
így a tapasztalt jelenség a kedvezőtlen 
fizikai, kémiai és biológiai hatásokra 
adott stresszválaszként is értelmezhe-

tő a biofilmek esetében [Wingender et 
al., 1999; Domozych, 2007]. 

5. ábra: Fonalas zöldalgák megjelenése (fehér nyíl) dunai biofilmekben  
(A: kontroll, B: kezelt) a glyphosate kezelés hatására (Fotó: Ács Éva)  

6. ábra: Az EPS fokozott termelődése (fehér nyíl) dunai biofilmekben  
(A: kontroll, B: kezelt) a Roundup Classic kezelés hatására Fotó: Ács Éva) 
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Következtetések 

Eredményeink alapján megállapítha-

tó, hogy a glyphosate és formázott ké-
szítménye a Roundup Classic már a 
szakirodalomban fellelhető koncentrá-
cióknál jóval alacsonyabb koncentrá-
cióban is hatást gyakorolnak a hazai 
felszíni vízi biofilmek algaközösségei-
nek biomasszájára és összetételére, 
amely hatások helyspecifikusak. A 
vizsgált hatóanyagok viszonylag kis 
koncentrációban, de folyamatosan je-
len vannak a felszíni vizekben, ezért a 

hosszú távú krónikus kitettség hatá-
sainak vizsgálata elengedhetetlen a 
környezeti kockázatbecslés folyamatá-
ban. Habár a biofilmvizsgálatok nehe-
zen standardizálhatók, így kevésbé 
reprodukálhatók, eredményeik alap-
ján viszont pontosabb következtetése-
ket vonhatunk le a vízi ökosziszté-
mákra vonatkozóan. A biofilmeken 
elvégzett ökotoxikológiai vizsgálatok 
további előnye, hogy a különböző 
szennyező anyagok káros hatásai kö-
zösségi szinten is vizsgálhatóvá vál-
nak, továbbá a különböző populációk 
egymásra gyakorolt hatásai is értékel-
hetők a vizsgálati periódus során. 
A készítmények előállítása során fel-
használt adalékanyagok jelenléte ha-
tást gyakorol a formázott készítmé-
nyekben kialakuló kombinált toxicitás 
mértékére, ezért nem tekinthetők egy-
értelműen inaktív komponenseknek. 
A formázószerek egyedi, valamint a 
hatóanyagokkal együttes hatásainak 
toxikológiai és ökotoxikológiai értéke-
lése elengedhetetlen feltétele a mező-
gazdasági gyakorlatban alkalmazott 
készítmények megbízható környezeti 
kockázatelemzésének. 
 

Köszönetnyilvánítás: Munkánkat az OTKA 

K109865 és az NVKP_16-1-2016-0049 pályázatok 

támogatták. 

Irodalomjegyzék.  

Austin, A.P., Harris, G.E. & Lucey, W.P. 
(1991): Impact of an organophosphate her-

bicide (glyphosate) on periphyton commu-
nities developed in experimental streams. 
Bull. Environ. Contam. Toxicol., 47, 29-35. 

Árva, D., Tóth, M., Horváth, H., Nagy, S.A. & 
Specziár, A. (2015): The relative importan-
ce of spatial and environmental processes 
in distribution of benthic chironomid 
larvae within a large and shallow lake. 
Hydrobiologia, 742, 249-266. 

Castro, M.J.L., Ojeda, C. & Cirella, A.F. (2014): 
Advances in surfactants in agrochemicals. 
Environ. Chem. Lett., 12, 85-89. 

Cedergreen, N. & Streibig, J.C. (2005): The 
toxicity of herbicides to non-target aquatic 

plants and algae: assessment of predictive 
factors and hazard. Pest Manag. Sci., 61, 
1152-1160. 

Costerton J.W., Lewandowski, Z., Caldwell, 
D.E., Korber, D.R. & Lappin-Scott, H.M. 
(1995): Microbial biofilms. Annu. Rev. Mic-
robiol., 49, 711-745. 

Coupe, R.H., Kalkhoff, S.J., Capel, P.D. & Gre-
goire, C. (2012): Fate and transport of 
glyphosate and aminomethylphosphonic 
acid in surface waters of agricultural ba-
sins. Pest Manag. Sci., 68, 16-30. 

Darvas B. és Székács A. (2018): A glyphosate – 
Toxikológia és ökotoxikológia. Magyar Ké-

mikusok Lapja, 73, 244-248. 
Dick, R., Lorenz, N., Wojno, M. & Lane, M. 

(2010): Microbial dynamics in soils under 
long-term glyphosate tolerant cropping 
systems. Proceedings of the 19th World 
Congress of Soil Science, 1, 2007-2010. 

Domozych, D.S. (2007): Exopolymer pro-
duction by the green alga Penium marga-
ritaceum: Implications for biofilm residen-
cy. Int. J. Plant Sci., 168, 763-774. 

Edwards, W.M., Triplett, G.B. & Kramer, R.M. 

(1980): A watershed study of glyphosate 
transport in runoff. J. Environ. Qual., 
9, 661-665. 

EGEIS (2010): European Glyphosate Environ-
mental Information Sources: Aquatic eco-

toxicity of glyphosate and formulated pro-
ducts containing glyphosate. http://
www.egeis.org/cd-info/Aquatic-ecotoxicity
-of-glyphosate-and-formulated-products-
containing-glyphosate.pdf. Lekérdezés idő-
pontja: 2022.06.29. 

Entz G. és Sebestyén O. (1942): Élőhelyek a 

Balatonban. In. Entz G. és Sebestyén O. 
(szerk.): A Balaton élete. Királyi Magyar 
Természettudományi Társulat, Budapest. 

European Commission (2016): Commission 
Implementing Regulation (EU) 2016/1313 
of 1 August 2016 amending Implementati-
on Regulation (EU) No 540/2011 as 
regards the conditions of approval of the  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1932861/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10750-014-1989-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s10311-013-0432-4
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16196086/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8561477/
https://www.researchgate.net/publication/51227431_Fate_and_Transport_of_Glyphosate_and_Aminomethylphosphonic_Acid_in_Surface_Waters_of_Agricultural_Basins
http://www.epa.hu/03000/03005/00029/pdf/EPA03005_MKL_2018_07-08_244-248.pdf
https://www.iuss.org/19th%20WCSS/Symposium/pdf/1807.pdf
https://www.researchgate.net/publication/249158588_Exopolymer_Production_by_the_Green_Alga_Penium_margaritaceum_Implications_for_Biofilm_Residency
https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2134/jeq1980.00472425000900040024x
https://www.antikvarium.hu/kiado/kiralyi-magyar-termeszettudomanyi-tarsulat-722
https://www.antikvarium.hu/kiado/kiralyi-magyar-termeszettudomanyi-tarsulat-722


Ökotoxikológia, 4. évfolyam, 1. szám 

 -18- 

      active substance glyphosate. OJEU, L208, 
1-3. 

European Parliament and Council (1998): 
Council Directive 98/83/EC of 3 Novem-
ber 1998 on the quality of water intended 
for human consumption. OJEU, L330, 32-
54. 

Ewacha, M.V.A. & Goldsborough, L.G. (2013): 
The response of Scenedesmus quadricauda 
and Selenastrum capricornutum to glypho-
sate toxicity (Roundup® formulation) with 
cellular growth and chlorophyll-a synthe-

sis as endpoints. PMUSER, 1, 1-19. 
Freeman, C., Chapman, P.J., Gilman, K., 

Lock, M.A., Reynolds, B. & Wheather, H.S. 
(1995): Ion exchange mechanisms and the 
entrapment of nutrients by river biofilms. 

Hydrobiologia, 297, 61-65. 
Giesy, J.P., Dobson, S. & Solomon, K.R. 

(2000): Ecotoxicological risk assessment 
for Roundup® herbicide. Rev. Environ. Con-
tam. Toxicol., 167, 35-120. 

Gomes, M.P. & Juneau, P. (2017): Temperatu-
re and light modulation of herbicide toxi-
city on algal and cyanobacterial physio-
logy. Front. Environ. Sci., 5, 50. 

Gonzalez, D., Juárez, A.B., Krug, C.P., Santos, 
M. & Vera, S.M. (2019): Freshwater pe-
riphyton response to technical-grade and 

two commercial formulations of glypho-
sate. Ecol. Austral, 29, 020-027. 

Kahlert, M. & McKie, B.G. (2014): Comparing 
new and conventional methods to estimate 
benthic algal biomass and composition in 
freshwaters. Environ. Sci.: Process. Im-
pacts, 16, 2627-2634. 

Kjaer, J., Olsen, P., Ullum, M. & Grant, R. 
(2005): Leaching of glyphosate and amino-
methylphosphonic acid from Danish agri-
cultural field sites. J. Environ. Qual., 34, 
608-620. 

Klátyik Sz. (2021): Mezőgazdasági eredetű ké-
miai szennyezők ökotoxikológiai vizsgálatai 
alacsonyabb rendű vízi szervezeteken. 
Doktori (PhD) értekezés. Magyar Agrár- és 

Élettudományi Egyetem, Biológiatudomá-

nyi Doktori Iskola, Gödöllő. 
Klátyik Sz., Takács E., Mörtl M., Földi A., 

Trábert Zs., Ács É., Darvas B. & Székács 
A. (2017): Dissipation of the herbicide acti-
ve ingredient glyphosate in natural water 
samples in the presence of biofilms. Int. J. 
Environ. Anal. Chem., 97, 901-921. 

Küsters, M. & Gerhartz, M. (2010): Enrich-
ment and low-level determination of 
glyphosate, aminomethylphosphonic acid 
and glufosinate in drinking water after 
cleanup by cation exchange resin. J. Sep. 
Sci., 33, 1139-1146. 

Lawrence, J.R., Kopf, G., Headley, J.V. & Neu, 
T.R. (2001): Sorption and metabolism of 
selected herbicides in river biofilm com-
munities. Can. J. Microbiol., 47, 634-641. 

Lear, G. (2016): Biofilms in bioremediation: 

Current research and emerging technolo-
gies. Caister Academic Press, Poole. [ISBN: 
978-1-910190-29-6] 

Lewis, K.A., Tzilivakis, J., Warner, D. & Green, 
A. (2016): An international database for 
pesticide risk assessments and manage-
ment. Hum. Ecol. Risk Assess., 22, 1050-

1064. 
Lipok, J., Studnik, H. & Gruyaert, S. (2010): 

The toxicity of Roundup 360 SL formula-
tion and its main constituents: Glyphosate 
and isopropylamine towards non-target 

water photoautotrophs. Ecotoxicol. Envi-
ron. Saf., 73, 1681-1688. 

LISEC (1989): Alga, growth inhibition test. Ef-
fect of MON 2139 on the growth of Se-
lenastrum capricomutum. Monsanto un-
published study XX-89-093. Bokrijk: LI-
SEC, Study Centre for Ecology and Fo-
restry. 

Lock, M.A. (1993): Attached microbial commu-
nities in rivers. pp. 113-138. In. Ford, T.E. 

(Ed.): Aquatic microbiology: An ecological 
approach. Blackwell Scientific Publication, 
Cambridge. [ISBN: 0-86542-225-7] 

Lozano, V.L., Vinocur, A., Sabio y García, C.A., 
Allende, L., Cristos, D.S., Rojas, D., 
Wolansky, M. & Pizarro, H. (2018): Effects 
of glyphosate and 2,4-D mixture on 
freshwater phytoplankton and periphyton 
communities: a microcosms approach. 
Ecotoxicol. Environ. Saf., 148, 1010-1019. 

MacBean, C. (2012): The Pesticide Manual. 
16th ed. Brighton: British Crop Production 
Council. [ISBN: 978-1-901396-86-7] 

Maloschik, E., Ernst, A., Hegedűs, G., Darvas, 
B. & Székács, A. (2007): Monitoring water-
polluting pesticides in Hungary. 
Microchem. J., 85, 88-97. 

Marshall, K.C. (1992): Biofilms: an overview of 

bacterial adhesion, activity and control at 

surfaces. ASM News, 58, 202-207. 
Mesnage, R., Benbrook, C. & Antoniou, M.N. 

(2019): Insight into the confusion over sur-
factant co-formulants in glyphosate-based 
herbicides. Food Chem. Toxicol., 128, 137-
145. 

Morin, S., Gómez, N., Tornés, E., Licursi, M. & 
Rosebery, J. (2016): Benthic diatom moni-
toring and assessment of freshwater envi-
ronments: standard methods and future 
challenges. pp. 111-124. In. Romaní, A.M., 
Guasch, H. & Balaguer, M.D. (Eds.): Aquat-

ic biofilms: Ecology, water quality and 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1313&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998L0083&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998L0083&from=EN
https://ojs.lib.umanitoba.ca/index.php/pmuser/article/download/462/599/2634
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00033502
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4612-1156-3_2
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2017.00050/full
http://www.scielo.org.ar/pdf/ecoaus/v29n1/v29n1a03.pdf
https://www.researchgate.net/publication/265864503_Comparing_new_and_conventional_methods_to_estimate_benthic_algal_biomass_and_composition_in_freshwaters
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15758114/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03067319.2017.1373770?journalCode=geac20
https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jssc.200900556
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11547883/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10807039.2015.1133242?journalCode=bher20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10807039.2015.1133242?journalCode=bher20
https://www.researchgate.net/publication/46123899_The_toxicity_of_RoundupR_360_SL_formulation_and_its_main_constituents_Glyphosate_and_isopropylamine_towards_non-target_water_photoautotrophs
https://www.researchgate.net/publication/321918268_Effects_of_glyphosate_and_24-D_mixture_on_freshwater_phytoplankton_and_periphyton_communities_a_microcosms_approach
http://www.bdarvas.hu/download/pdf/Monitor.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30951798/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30951798/
https://www.researchgate.net/publication/294088434_Benthic_Diatom_Monitoring_and_Assessment_of_Freshwater_Environments_Standard_Methods_and_Future_Challenges


Ökotoxikológia, 4. évfolyam, 1. szám 

 -19- 

       wastewater treatment. Caister Academic 
Press, Poole. [ISBN: 978-1-910190-17-3] 

Mörtl, M., Németh, G., Juracsek, J., Darvas, 
B., Kamp, L., Rubio, F. & Székács, A. 
(2013): Determination of glyphosate re-
sidues in Hungarian water samples by 
immunoassay. Microchem. J., 107, 143-
151. 

Mörtl, M., Kereki, O., Darvas, B., Klátyik, Sz, 
Vehovszky, Á., Győri, J. & Székács, A., 
(2016): Study on soil mobility of two neo-
nicotinoid insecticides. J. Chem., 2016, 
4546584. 

Muskó I.B. és Görög Sz. (2000): Természetes 

alzatok benépesülési dinamikája a Bala-
tonban, különös tekintettel az Amphipoda 
rákokra. Módszer és előzetes eredmények. 

Hidrológiai Közlöny, 80, 278-281. 
Nedelkoska, T.V. & Low, G.K-C. (2004): High-

performance liquid chromatographic deter-
mination of glyphosate in water and plant 
material after pre-column derivatisation 
with 9-fluorenylmethyl chloroformate. 
Anal. Chim. Acta, 511, 145-153. 

Pereira, J.L., Antunes, S.C., Castro, B.B., 
Marques, C.R., Goncalves, A.M.M., 
Goncalves, F. & Pereira, R. (2009): Toxicity 
evaluation of three pesticides on non-
target aquatic and soil organisms: com-
mercial formulation versus active ingredi-
ent. Ecotoxicology, 18, 455-463. 

Pérez, G.L., Torremorell, A., Mugni, H., Rodrí-
guez, P., Vera M.S., Do Nascimento, M., 

Allende, L., Bustingorry, J., Escaray, R., 
Ferraro, M., Izaguirre, I., Pizarro, H., Bo-
netto, C., Morris, D.P. & Zagarese, H. 
(2007): Effects of the herbicide Roundup 
on freshwater microbial communities: a 
mesocosm study. Ecol. Appl., 17, 2310-
2322. 

Pesce, S., Batisson, A., Bardot, C., Fajon, C., 
Portelli, C., Montuelle, B. & Bohatier, J. 
(2009): Response of spring and summer 
riverine microbial communities following 
glyphosate exposure. Ecotoxicol. Environ. 
Saf., 72, 1905-1912. 

Prieto, D.M., Devesa-Rey, R., Rubinos, D.A., 
Diaz-Fierros, F. & Barral, M.T. (2016): Bio-
film formation on river sediments under 
different light intensities and nutrient in-
puts: A flume mesocosm study. Environ. 

Eng. Sci., 33, 250-260. 
Qiu, H., Geng, J., Ren, H., Xia, X., Wang, X. & 

Yu, Y. (2013): Physiological and biochemi-
cal responses of Microcystis aeruginosa to 
glyphosate and its Roundup® formulation. 
J. Hazard. Mater., 172, 248-249. 

Relyea, R.A. (2005): The impact of insecticides 
and herbicides on the biodiversity and 
productivity of aquatic communities. Ecol. 
Appl., 15, 618-627. 

Rodríguez-Gil, J.L., Prosser, R.S., Duke, S.O. 
& Solomon, K.R. (2021) Ecotoxicology of 
glyphosate, its formulants, and environ-
mental degradation products. Rev. Envi-
ron. Contam. Toxicol., 255, 129-205. 

Romaní, A.M. (2009): Freshwater biofilms. pp. 

137-153. In. Dürr, S., Thomason, J.C. 
(Eds.): Biofouling. Wiley-Blackwell, Hobo-
ken. [ISBN: 978-1-405-16926-4] 

Saxton, M.A., Morrow, E.A., Bourbonniere, 
R.A. & Wilhelm, S.W. (2011): Glyphosate 
influence on phytoplankton community 
structure in Lake Erie. J. Great Lakes 
Res., 37, 683-690. 

Schönherr, J. (2002): A mechanistic analysis 
of penetration of glyphosate salts across 
astomatous cuticular membranes. Pest 
Manag. Sci., 58, 343-351. 

Schorer, M. & Eisele, M. (1997): Accumulation 
of inorganic and organic pollutants by bio-
films in the aquatic environment. Water 

Air Soil Pollut., 99, 651-659. 
Shaw, L.E. & Mibbayad, A. (2016): 2,4-D and 

glyphosate affect aquatic biofilm accrual, 
gross primary production, and community 
respiration. AIMS Environ. Sci., 3, 663-
672. 

Takács, E., Klátyik, Sz., Mörtl, M., Rácz, G., 
Kovács, K., Darvas, B. & Székács, A. 
(2017): Effects of neonicotinoid insecticide 
formulations and their components on 
Daphnia magna – the role of active ingredi-
ents and co-formulants. Int. J. Environ. 
Anal. Chem., 97: 885-900. 

Tsui, M.T.K. & Chu, L.M. (2003): Aquatic toxi-
city of glyphosate-based formulations: 
comparison between different organisms 
and the effects of environmental factors. 

Chemosphere, 52, 1189-1197. 
Wang, C., Lin, X., Li, L. & Lin, S. (2016): Diffe-

rential growth responses of marine phy-

toplankton to herbicide glyphosate. PLoS 
One, 11, e0151633. 

Wingender, J., Neu, T.R. & Flemming, H.-C. 
(1999): Microbial extracellular polymeric 

substances. Characterization, structure and 
function. pp. 1-117, Springer-Verlag, Ber-
lin. [ISBN: 978-3-642-60147-7] 

Wong, P.K. (2000): Effect of 2,4-D, glyphosate 
and paraquat on growth, photosynthesis 
and chlorophyll-a synthesis of Scene-

desmus quadricauda Berb 614. Chemos-
phere, 41, 177-182. 

http://libgen.is/scimag/10.1016%2Fj.microc.2012.05.021
http://libgen.is/scimag/10.1016%2Fj.microc.2012.05.021
http://libgen.is/scimag/10.1016%2Fj.microc.2012.05.021
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026265X12001397
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026265X12001397
https://www.hindawi.com/journals/jchem/2016/4546584/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003267004000662
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19205879/
https://www.jstor.org/stable/40061930?seq=1
https://www.jstor.org/stable/40061930?seq=1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19646758/
https://www.researchgate.net/publication/297722201_Biofilm_Formation_on_River_Sediments_Under_Different_Light_Intensities_and_Nutrient_Inputs_A_Flume_Mesocosm_Study
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23357506/
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/03-5342
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34104986/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444315462.ch10
https://www.researchgate.net/publication/241095852_Glyphosate_influence_on_phytoplankton_community_structure_in_Lake_Erie
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11975182/
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1018384616442
http://www.aimspress.com/article/id/1030
http://www.aimspress.com/article/id/1030
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03067319.2017.1363196
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12821000/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0151633
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10819198/


Ökotoxikológia, 4. évfolyam, 1. szám 

 -20- 

Zhang, Y., Wang, F., Zhu, X., Zeng, J., Zhao, 
Q. & Jiang, X. (2015): Extracellular poly-
meric substances govern the development 
of biofilm and mass transfer of polycyclic 

aromatic hydrocarbons for improved bio-
degradation. Bioresour. Technol., 193, 274
-280. 

Una Hanbury (1965) - Rachel Carson portré (bronz) (forrás) 

A kézirat beérkezésének időpontja: 2022. június 1. 

A cikk hivatkozása - Klátyik Sz., Takács E., Hanny-Endrédi A., Mörtl M., 

Földi A., Trábert Zs., Ács É., Darvas B. és Székács A. (2022) A glyphosate-
tartalmú Roundup Classic összetevőinek egyedi és kombinált hatásainak 
vizsgálata természetes körülmények között kialakult felszíni vízi biofilmek 
algaközösségeire. Ökotoxikológia, 4 (1), 4-20. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26141288/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26141288/
https://npg.si.edu/learn/classroom-resource/rachel-carson-1907%E2%80%931964


Ökotoxikológia, 4. évfolyam, 1. szám 

 -21- 

A környezetbarát növényvédelem formái és eszközei – 

Ökológiai szemléletű növényvédelmi rendszer (EPM)  
 

Darvas Bélaa,* és Székács Andrásb 

aMagyar Ökotoxikológia Társaság, Budapest, bMagyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem, Agrár-környezettudományi Kutatóközpont, Budapest; *bdarvas@bdarvas.hu 

SZAKCIKK 

A környezetbarát növényvédelem elvei alapulhatnak szelektív kémiai eszközökön, in-

tegrált kártevőkezelési (integrated pest management, IPM) modellen, ökológiai kártevő-

kezelési (ecological pest management, EPM) modellen és biológiai védekezésen. A tény-

legesen fajszintű specifitást biztosító hatóanyagokra építő kémiai védekezésre csak 
ritka és elszigetelt eseteket látunk, a szelektív hatóanyagok széleskörű használata 

összességében még csak ígéret. Az IPM a kémiai védekezés elvi változata, ami a pasz-

szív biológiai védekezést egészítené ki kedvező ökotoxikológiai tulajdonságú hatóanya-

gokkal. Az EPM környezet-egészségügyi paraméterek alapján szigorúan korlátozná a 

felhasználható növényvédő szereket és ezen túlmenően a talaj- és öntözővíz-minő-

ségre, továbbá a megporzókra és szervesanyag-lebontó szervezetekre (humusz-
képzőkre) is megkülönböztetett figyelmet fordítana. Az EPM alacsony energiafelhasz-

nálásra való törekvésével elveiben a fenntarthatóság és körkörösség is megjelenne. A 

biológiai növényvédelem újrafelfedezése ismét szükségessé, a környezetünkben élő 

hasznos szervezetek megismerése és használata pedig kulcsfontosságúvá vált. 
 

Kulcsszavak: gazdasági modell, termesztési forma, termékelosztási rendszer, környe-

zetbarát növényvédelem, IPM, EPM, biológiai védekezés 

Forms and tools of eco-friendly plant protection – Ecological plant protection 

management (EPM) 
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The principles of environmentally friendly plant protection can be based on selective 

pesticides, on the integrated pest management (IPM) model, on the ecological pest 

management (EPM) model and on biological control. Chemical control based on active 

ingredients of specificity at the species level is seen only in rare and isolated cases, a 

wide-range use of selective substances remains only a promise overall. IPM extending 
passive biological control with pesticide active ingredients of beneficial ecotoxicologi-

cal characteristics is a theoretical version of the chemical control. EPM imposes strict 

restrictions on the use of pesticides based on environmental health parameters, and 

also pays special attention to soil and irrigation water quality, pollinators, and de-

composers of organic matters (humus-forming organisms). With its pursuit of low en-
ergy use of EPM, sustainability and circularity are also reflected in its principles. The 

rediscovery of biological plant protection again became a necessity, along with the 

recognition and use of the beneficial organism living in agricultural environment. 

Keywords: economic model, form of cultivation, product distribution system, IPM, ecological plant protec-
tion management, EPM, biological control 
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A múlt század kémiai növényvédelmé-
nek reményei – beleértve a Zöld Forra-

dalom (Green Revolution) túlzó opti-
mizmusát is – mára a környezet-
egészségügyi ismereteink tükrében 

mérséklődtek [D’Mello, 2020]. A DDT- 
és atrazine-botrányok (mindkét eset-
ben vegyületcsoportokról van szó: kló-
rozott szénhidrogén rovarölők és tria-
zinszerkezetű gyomirtók) után ez nem 
is kérdéses [Carson, 1962; Darvas, 
2000, Hayes et al., 2002; 2010]. Öko-
szisztémáink fölöttébb bonyolultak, s 

ezekről való konkrét tudásunk rendkí-
vül hiányos. Közülük a talajok mikro-
biológiai jellemzése hatalmas fehérfolt, 
de a táplálékhálózatok ismeretével 
sem állunk jobban. Csak részleges 
szelektivitású vegyületeink (itt főként 
növényvédő szerek és formázóanyaga-
ik) könnyen buknak el a skandináv 
szigort megvalósító EFSA (European 
Food Safety Authority), vagyis az Eu-
rópai Uniós elvárások rendszerében. 
Ez a fogyasztói szempontokat kezeli 
kiemelten, és sok esetben az elővigyá-
zatosság elvét követi – bár utóbbit 
nem kockázatbecslői, hanem kocká-
zatkezelői feladatnak tekintve. Az 
Egyesült Államok hajdanán mérvadó 
US EPA (United States Environmental 
Protection Agency) és US FDA (United 
States Food and Drug Administration) 
hivatalai által fémjelzett szigorúsága 
mára a múlté, és az gazdaságtól való 
függőségük nyilvánvalóvá vált, amit a 
neonikotinoidok vagy a glyphosate 
esetei bizonyítanak [Székács és Dar-
vas, 2012; 2018; Darvas és Székács, 
2016; 2021b]. 
A kémiai növényvédelem az egyre gya-
rapodó hatóanyagkészletével a mező-
gazdasági gyakorlat reményteljes, 
majd nélkülözhetetlen elemmé vált. 
Napjaink mezőgazdaságának jellemző 
hívószavai: precíziós, szelektív, fenn-
tartható és – ha a gazdasági modellre 
gondolunk – körkörös (ciklikus). A 

precíziós szó itt a távérzékelés és gé-
pesítés irányába mutat; a szelektív 
hívószó nélkülözi az ehhez szükséges 
hatóanyagokat; míg a fenntartható és 
körkörös a megújuló formákra tá-
maszkodva jelöli ki a céljait. Ezeknek 
megfelelően a termesztés formái lehet-
nek nagyüzemi, agroökológiai és bio-
termesztési; a termékelosztás rendsze-
rei lehet globalizált, helyi terméklán-
cokra épülő és méltányos kereskedel-
mi (fair trade) irányúak. 
A növénytermesztés formái az alkal-

mazható növényvédelmi technológiá-
kat is megszabják. A nagyüzemi ter-
mesztés összekapcsolható a növényvé-
dő szerek és – a világ más részein – a 
géntechnológiai úton módosított (GM) 
növények használatával. Az agroöko-
lógiai mozgalom a kisgazdák míg a fair 
trade döntően a fejlődő országok ér-
dekvédelmét és a szegénység felszá-
molását tűzte zászlajára. A helyi ter-
mékláncokra épülő forgalmazási rend-
szer mind közvetlenebb kapcsolatot 
kíván teremteni az őstermelő és a fo-
gyasztó között. A biotermesztés a ter-
mészetközeli állapotokat próbálja 
helyreállítani. Mindezekhez azonban 
elszennyezetlen környezet az előfelté-
tel. A biotermesztés jelenlegi készítmé-
nyei (rézhasználat, formázóanyagok, 
termésnövelő készítmények stb.) már 
szigorú felülvizsgálatot igényelnek. 
 

Napjaink növényvédelme és hívó-
szavai 

A kémiai növényvédelmet a hatvanas 
éveket követő széleskörű elterjedése 
után súlyos konfliktusok jellemezték a 
környezet-egészségügy területén (lásd 
arzén- és higanysók, klórozott szén-
hidrogének, erős idegmérgek, neoni-
kotinoidok stb.). A kémiai növényvé-
delem teoretikusai különféle hívósza-
vakkal próbálták a fejlesztés és a gya-
korlat irányát befolyásolni (1. táblá-

zat). 
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- Precíziós növényvédelem – Ez talán 
időben a legkésőbb keletkezett hívó-
szó. Valamiféle, nem kellőképpen 
részletezett, kezelésoptimalizáló igé-
nyű, nagyüzemi kémiai növényvéde-
lemről van szó, amelyben a digitalizá-
ció és az igen drága távérzékeléses/
távvezérelt gépesítés és esetenként a 
géntechnológia játszik szerepet. Az 
ipar által ma előnyben részesített hí-
vószó, ami nem zárja ki a környezet-
barát védekezési módokat, de kiterjedt 
növényvédőszer-használata azok meg-

jelenését gyakorlatilag lehetetlenné 
teszi. Az Európai Unióban a géntech-
nológia köztermesztési alkalmazása 

csak a MON 810 molyölő kukorica ve-
tése esetében engedélyezett, ám takar-
mányozási célra meghatározó nagy-
ságrendben szállítunk be GM-szóját 
[Darvas és Gyurcsó, 2020]. Hazánk – 
majd utóbb a legtöbb EU-tagország – 
a MON 810 vetésére is moratóriumot 
hirdetett, amelynek hátterét azonban 
nem a precíziós mezőgazdálkodás el-
vei adták. Ez a kategória semmilyen 
ígéretet nem tesz a környezetvédelem 
felé a parciális táblakezelés kivételé-
vel, amit igen költséges, de nem túl 

biztonságos távérzékelési (szatellit-
alkalmazás) módszerekkel ér el. 

1. táblázat: A növénytermesztés hívószavai és ezek következményei a  
növényvédelemben 

(Megjegyzések: lila mező – kritikus pontok; narancssárga – összeférhetetlenség;  
citromsárga – feltételekhez kötött; * használt módszer  
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- Szelektív növényvédelem – A legré-
gebbi hívószó, ami azonban a szer-
gyártó cégek törekvései szerint nem 
valósítható meg, hiszen a fejlesztés a 
széles spektrumú hatóanyagok irá-
nyában indult el, ami a piacot maxi-
malizálja. Eredeti elgondolása szerint 
az integrált növényvédelmi technoló-
gia lenne a megcélzott, ha lennének 
egyáltalán szelektív hatóanyagaink. 
Jellemző példa, hogy a gombaölő sze-
rek alkalmazása kizárja a rovarpato-
gén mikroszkopikus gombák haszná-

latát. Ugyancsak figyelmen kívül ha-
gyott tényező a növényi kártevők ellen 
alkalmazott gombaölő szerek hatása a 
talajaink mikroszkopikus gombafau-
nájára, amelynek a humuszképzésben 
van jelentős szerepe. 
- Fentartható szemléletű növényvéde-
lem – Közel egy évtizede a legdivato-
sabb hívószó szinte minden területen, 
amit a forrásaink (főként a fosszilis 
energiahordozókra kell gondolnunk) 
végességének belátása eredményezett. 
Ebből a szempontból a megközelítés 
az energiaigényes precíziós növényvé-
delem szöges ellentéte. Ez a növényvé-
delmi forma a megújuló forrásokat 
kedvezményezi. Növényvédelmet te-
kintve környezetkímélő kategória, 
azonban ez a jelző technológiai szem-
pontból átmeneti és kellő eszközök 
hiányában egyáltalán nem definiált 
ismérv, ami csupán célt fogalmaz 
meg. 
- Körkörös szemléletű növényvédelem – 
A megújuló formákon túlmutatóan az 
újra-felhasználást tartja szem elő. Ez 
azonban nem éppen a növényvédelmet 
jellemzi, ámbár a ragadozók és para-
zitoidok túlélését segítő környezeti in-
tézkedéseket (nektártermelő ernyősök 
vetése a szegélyre, fajgazdag mezővédő 
erdősávok, mézelő növények telepítése 
stb.), vagyis a passzív biológiai véde-
kezéshez szükséges viszonyok optima-
lizálását persze ide sorolhatjuk. Fon-

tos ismérv a szervesanyag-utánpótlás, 
vagyis a szervestrágya- és komposzt-
felhasználás maximalizálása, a zöld-
trágyázás kedvezményezése. Családi 
gazdaságokban a talajtakarás is jár-
ható út. 
 

A termesztés formái és növényvé-
delmi gyakorlatuk 

A kemizált nagyüzemi gyakorlattól a 
környezet-egészségügyi területeken 
elkötelezett termesztő csoportok igye-
keztek valamilyen választott cél sze-
rint elkülöníteni és meghatározni ma-
gukat, s ehhez igazítani a felhasznál-
ható eszközeiket. Ezt az elvárást a ter-
melői és fogyasztói elvárások motivál-
ták, és főként családi gazdaságok mé-
reteire kell gondolnunk (2. táblázat). 

- Nagyüzemi termesztés (intenzív) – 
Birtokméretfüggő, ami ezen az úton az 
Európai Uniós támogatásoknak meg-
felelően megteremti a gépesítés, ag-
rokemizálás és digitalizáció alapjait. 
Súlyos közösségi hátrány, hogy a fog-
lalkoztatási képessége relatív módon 
alacsony, rendkívül tőke- és energia-
igényes, továbbá jövedelmének tekin-
télyes része átkerül a gépesítést, digi-
talizációt, műtrágyázást, valamint ir-
tószereket és GM-fajtákat (itt szaba-
dalmi jogok miatt technológiadíj is 
van) kézben tartó gazdasági érdekcso-
portok kezébe. A vidék lakosságmeg-
tartó képességét ez a termesztési for-
ma nem építi, hanem lebontja. Az 
1989-es rendszerváltás előtti állapota-
inkat ez a termesztési forma jellemez-
te, és jelenleg ennek a támogatási 
iránynak felel meg a hazai föld- és bir-
tokpolitika. 
- Agroökológia – A szó eredetileg az ag-
rárterületeket jellemző ökológiai tudo-
mányterületet jelentett. Mára egy ra-
dikális gazdamozgalom jellemzi magát 
ezzel a szóval. Az agroökológia, mely a 
családi gazdaságok érdekében lép fel, 
mozgalomként elsősorban Dél- 
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Amerikában kifejezetten erőteljes 

[Altieri, 1987; Salazar et al., 2020; 
Székács et al., 2020; Darvas és Szék-
ács, 2021a]. Központi szerepben a kis-
gazda és annak termelői érdekei áll-
nak. Környezet-egészségügyi elvárásai 
a deklaráció szintjén nem meghatáro-
zóak, de lehetnének, hiszen a családi 
gazdaságok növényvédőszer-hasz-

nálata nemzetenként változóan limi-
tált. A globális, meghatározóan nagy-
üzemi termékpiac helyett a termékút 
rövidítését célul tűző lokális ellátásra 
szavazó termesztési/ellátási forma, 
amely a környezetbarát növényvédel-
mi formák felé elkötelezett. A helyi ter-
mékekre épített forgalmazási rendszer 
a szállításhoz szükséges energia meg-
takarítását is eredményezi. 

- Fair trade – Elsősorban a fejlődő or-
szágok forrásainak és munkaerejének 

kihasználásával szembeni agrárpoliti-
kai törekvés. Kiemelt benne a gyerek-
munka elvetése, a fejlődő országok 
termelőinek kihasználása elleni törek-
vés. A karitatív célok tiszteletet érde-
melnek, de a növényvédelem megoldá-
saiban csak az emberi egészséget sú-
lyosan veszélyeztető védekezési célok 
(pl. az EU-ban régen kivont hatóanya-

gok használata) ellen lépnek fel. En-
nek a mozgalomnak az erősödése so-

kat tehetne azért, hogy a RASFF 
(Rapid Alert System for Food and 
Feed) szerint a kifogásolt (Salmonella, 
mikotoxin, növényvédőszer-maradék 
stb.) importélelmiszerek visszautasítá-
sának statisztikája javuljon [Darvas és 
Székács, 2017; Darvas, 2019a]. 
- Biotermesztés – Növényvédelmi 
szempontból ez a termelési mód úgy 
került be a köztudatba, hogy nem  

2. táblázat: A növénytermesztés formái és az elvileg mellé rendelhető növény-
védelmük ellentmondásai 

(Megjegyzések: színjelölést lásd 1. táblázat; * használt módszer; agroökológia – a szó mozgal-

mi értelmezésében)  
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folytat vegyszeres védekezést, ami 
azonban így ez egyszerűen nem igaz. 
A biotermesztésben (ökológiai ter-
mesztés, organic farming) is védekez-
nek növényi betegségek és rovarkárté-
telek ellen. Ezt természetes eredetű 
ágensekkel teszik, vagyis a definíció 
szerint szintetikus vegyületeket nem 
használnak. Az első probléma azon-
ban az ásványi eredetű összetevőkkel 
van, amelyek egyes markáns képvise-
lői valójában nem is ásványi eredetű-
ek, mivel sem a réz-, sem a kénkészít-

mények nem ilyenek [Darvas, 2018]. A 
rézkészítmények talajszennyezése, a 
talajban élő mikroszkopikus gombák 
szelektálása (ez a kénhasználatra is 
elmondható), valamint a gerinceseken 
kimutatott immunmoduláns hatása is 
terhelő adatokat szolgáltatnak erre a 
szükségtechnológiai elemre [Repetto & 
Baliga, 1996]. A fentieken kívül emlí-
tenünk kell a természetes eredetű ha-
tóanyagok szintetikus formázószereit, 
amelyek felülvizsgálata elkerülhetet-

len [Bohus et al., 2015]. Ugyancsak 
árnyékként vetül a mai biogazdálko-
dásra a nagyszámú és körültekintően 
nem ellenőrzött termésnövelő anyagok 
köre [Darvas, 2018; 2019b; 2020a; 
2020b], amelyek a kifejezetten támo-
gatandó célokat esetenként beárnyé-
kolják. A különféle csodaszerekkel a 
mai vegyipari nyomulás ezen a terüle-
ten rendkívüli. A réz-, kén- és ásvány-
olaj-használat (ez utóbbi madarak to-
jásaira kerülve teratogén hatású) mi-
att a biotermesztés környezetbiztonsá-
gán ma már sok javítanivaló van. Ha-
sonló mondható el az ipari szennyvi-
zekre támaszkodó komposztkészítésre 
és -felhasználásra is. A biotermesztés 
ilyen irányai jelenleg a kémiai bizton-
ságosság határait feszegetik, így az 
egyes elemeinek szakszerű környezet-
analitikai és ökotoxikológiai felülvizs-
gálata (nemzeti re-regisztrációja) elke-
rülhetetlen. 

A környezetbarát növényvédelem 
elvei 

A kémiai növényvédelem hőskorában 
a perzisztens, bioakkumulációra és 
biomagnifikációra hajlamos klórozott 
szénhidrogének mellékhatásai igen 
sokat rontottak a kémiai növényvéde-
lem megítélésén, hiszen a növényvédő 
szerek bomlástermékeikben és szer-
maradék formájában megjelentek a 
környezetünkben és az élelmiszere-
inkben is. A legelső ötlet a biológiai 
növényvédelem formáinak újrafelfede-

zése volt [Darvas et al., 1999], hiszen 
például a neem (Azadirachta indica) 
kivonatok alkalmazásának már több 
évszázados gyakorlata volt Indiában. 
Ezek a védekezési formák azonban az 
intenzív agrokemizálással (lásd Zöld 
Forradalom) háttérbe szorultak (3. 

táblázat), hiszen összeférhetetlen volt 
a növényvédőszer-használat túlnyomó 
többségével [Darvas & Polgár, 1998; 
Darvas et al., 1999]. 
- Kémiai növényvédelem – A vegyipar 
fejlődésével jelent meg és szorította ki 
az eredetileg környezetbarát módsze-
reket (rezisztens fajták, fizikai és 
mechanikai védekezés stb.). Segítségé-
vel – ez különösképpen vonatkozik a 
gyomirtó szerekre – az élőmunkaigény 
rendkívüli módon lecsökkent a kapás-
kultúrákban, ami persze a növényter-
mesztés foglalkoztatóképességét is 
csökkentette. Az Egyesült Államokban 
a kémiai növényvédelem nem zárkózik 
el géntechnológiától, sőt a gyomirtó-
szer-tűrő (valójában a gyakorlatban 

glyphosate-tűrő, bár jelentős a glufosi-
nate- és imidazolinon-rezisztencia al-
kalmazása is) növényeken keresztül 
egyenesen integrálta az innen szárma-
zó fajtacsoportokat [Darvas és Gyur-
csó, 2020]. Az Európai Unió tagorszá-
gainak többségében azonban vetési 
moratórium vonatkozik még az egyet-

len engedélyezett MON 810-es fajta-
csoportra is, vagyis az Európai Unió  
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(EFSA) és Észak-Amerika (US EPA, US 
FDA) között nagyfokú nézetkülönbség 
van a kémiai és a genetikai biztonság, 
így a környezet- és élelmiszerbizton-
ság kérdéseiben. 

- Integrált kártevőkezelés (integrated 
pest management, IPM) – A növényvé-
delem teoretikusai a környezetbarát 
formák felé fordultak, és bevezették az 
integrált növényvédelem fogalmát 
[Stern et al., 1959; Jermy 1975], ahol 
a természetben előforduló szabályzók 
(rovarpatogének, ragadozók és para-

zitoidok) kímélése vált megkülönböz-
tetett céllá, amit elméletben szelektív 
kémiai védekezési formákkal egészí-
tettek ki. Az ún. passzív biológiai vé-
dekezés kiemelt szerepével két súlyos 
probléma akadt: (i) ehhez ismernünk 
kellene a területünkön élő szabályzó-

kat, amiről szó sincs [Balázs és Mész-
áros, 1989]; (ii) kímélő technológiákat 
kellene kidolgozni szelektív hatóanya-
gokkal [Darvas & Polgár, 1998]. Nyil-
vánvaló, hogy amit nem ismerünk, azt 
nem kímélhetünk olyan szelektív ha-
tóanyagokkal, amelyek úgyszintén 
nem léteznek, hiszen a nemzetközi 
szerfejlesztés nem ebbe az irányba in-
dult el [Darvas és Székács, 2021a], 
2021b. Az integrált növényvédelem, 
ami egyébként technológiai kategória 
tehát az üvegházi növényvédelem ki-

vételével [Darvas, 1986] csak elv ma-
radt, s megvalósuló gyakorlata annyi-
féle volt, ahány praktizáló fejlesztő. 
Nem véletlen, hogy terméket nem pro-
dukált ez a terület, mert a fogyasztó 
nem értheti, hogy itt a termelő szerint 
kedvezőbb a növényvédelem. 

3. táblázat: Növényvédelmi rendszerek és ellentmondásaik 
(Megjegyzések: színjelölést lásd 1. táblázat; * használt módszer  
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- Ökológiai kártevőkezelés (ecological 
pest management, EPM) – Az integrált 
növényvédelem elveinek megszületése 
előtt Nagy Barnabás (1. kép) publikál-
ta magyarul az ökológiai növényvéde-

lem elveit [Nagy, 1957, postumus újra-
közlése magyarul Nagy, 2021 és angol 
nyelven Nagy et al. 2022]. Önmaga 
kitüntetett jelentőséget nem szentelt 
ennek az írásának, és idegen nyelven 
nem is publikálta azt, pedig a maga 
idejében a teoretikus növényvédelem 
egyik központi kérdéséhez szólt hozzá. 

Nagy (1957) cikkének körvonalaiból 
levezethető egy általunk EPM-nek ne-
vezett (ecological pest management), 
napjainkban újragondolt technológiai 
fogalom [Székács & Darvas, 2022]. Az 
IPM fogalma nem zárja ki, hanem op-
timistán alkalmazza a kémiai növény-
védelmet (bár ehhez a válogatás para-
métereit nem nevezte meg körültekin-
tően), és nem helyez kifejezett és elkü-
lönítő figyelmet a talaj- és vízszennye-
ző hatóanyagokra. 
Az általunk javasolt EPM a növényvé-
dő szerek válogatásának szigorú krité-
riumait nevezi meg [Darvas és Szék-
ács, 2021b]: (I) Akut hatások: (i) em-
lős, (ii) madár, (iii) hal (kétéltű és hül-
lő), (iv) rákok, vízi ízeltlábúak; (v) 
méhfélék (mézelő méh és poszméhek), 

(vi) gilisztafélék; (II) Környezetkémiai 
paraméterek: (vii) perzisztencia 
(talajokban és vízi üledékekben), (viii) 
vízoldékonyság és vízszennyező képes-
ség; (III) Krónikus toxicitási adatok: 
(ix) mutagenitás és genotoxicitás, (x) 
karcinogenitás (IARC és US EPA beso-
rolásai alapján), (xi) reprotoxicitás és 
teratogenitás, (xii) hormonmoduláns 
hatás, (xiii) immunmoduláns hatás, 
(xiv) ízeltlábú parazitoidokra gyakorolt 
kímélő hatás, (xv) ragadozó ízeltlábú-
akra gyakorolt kímélő hatás, (xvi) al-
gákra gyakorolt kímélő hatás. Még en-
nek a rendszernek is igen sok konkrét 
gyöngesége (pl. a kétéltű-fajok kellő 

védelmének hiánya) van a modellállat-
választás területén. Teljes mértékben 
elmarad dokumentációs szinten az 
ökotoxikológiai felmérés a humusz-
képző ízeltlábúak és mikroorganizmu-
sok (a gombaölő szerek itt hatalmasat 
bukhatnak) vizsgálatának területein. 
Napjainkban fontos összehasonlító 
elemzést jelentetett meg egy nemzet-
közi kutatócsoport [Silva et al., 2022], 
amelyben a rovarölő szerek kiemelke-
dően rossz ökotoxikológiai és környe-
zet-egészségügyi paramétereit talál-

ták. 
Ezzel a fém- (réz és kén) és finomított 
kőolajtartalmú növényvédő szereket is 
korlátozza az EPM gyakorlata. Sőt, 
mindez felhívja a figyelmet a gombaölő 
szerek talajban élő mikrobiális flórára 
gyakorolt negatív hatásaira, amit még 
csak nem is vizsgálnak a fejlesztő cé-
gek. Ez tehát vonatkozik a réztartal-
mú szerekre is, amelyek a biotermesz-
tésben korlátozott mennyiségben, de 
használhatók [Darvas, 2018]. Az EPM 
kategóriája már célul tűzi ki a fenn-
tarthatóságot és a körkörösséget 
(megújuló forrásokat), vagyis korlátoz-
ni igyekszik az anyag- és energiafel-
használást. A kultúrnövényen túlme-
nően a talajra és az azt alkotó életkö-
zösségeire is kifejezett figyelmet fordít. 
Ezzel a talaj és az öntözővíz minősége, 
valamint a talaj szervesanyagpótlása 
is a figyelmének előterébe kerül. Nem 
zárja ki ugyanakkor a szelektív és 
kontakt (ez lemosható, míg a többi 
nem) hatású, kellő körültekintéssel 
vizsgált hatóanyagokat, vagyis a ható-
anyagok összehasonlító kockázat-
elemzését kiemelendő feladatnak tart-
ja [Darvas és Székács, 2021b]. Súly-
pontosan kezeli a megporzókat, vala-
mint a szervesanyag-lebontókat (lásd 
humuszképződés) érintő hatásokat. 
Elveti a krónikus (mutagén, karcino-
gén, teratogén, reprotoxikus és hor-
monmoduláns) hatású vegyületek al- 
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Következtetések 

A gyakorlatot az Európai Unióban 
meghódította az ellenőrzött bioter-
mesztés. Ez sajnos Magyarországra 
nem vonatkozik, nálunk az EU átlagá-
nak fele a jellemző adat. Nyugat-Euró-
pában és az Egyesült Államokban (pl. 
Kaliforniában) terjed a bioterméket 
előnyben részesítő vásárlói mentali-
tás, de a kínai társadalom módosabb 
rétegeiben is divatossá vált. Csak 

szakmabeliek tudják, hogy az ellenőr-
zött biogazdálkodásnak is vannak 
még megoldatlan problémái. Ilyenek 
például a korábban elszennyezett ta-
lajok (pl. DDT és bomlástermékei) és 
öntözővizek (intenzíven kemizált terü-
letekről szállítják a szermaradékokat) 
monitorozása vagy a területen végzett 
szúnyogirtás deltamethrin-kezelései 
[Darvas, 2018]. Környezetbarát terme-
lési módokhoz tehát tiszta környezet  

kalmazását, még szükséghelyzet ese-
tén is [Darvas 2000; 2016; Darvas et 
al., 2017]. 
- Biológiai védekezési rendszer – A 
biogazdálkodásnak ezekre a módsze-

rekre kellene korlátozódnia [Darvas et 
al., 1999/2008; Copping szerk., 
2001]. A valóságban azonban nem ezt 
látjuk. Az ásványi (réz, kén és olaj) 
felhasználás itt nem engedélyezett, 
hiszen az olaj a hasznos ízeltlábúak 
tojásait is elpusztítja. A tisztított (ezt 
kémiai módszerekkel és szerves oldó-

szerekkel végzik többségében) ható-
anyagoknál csak a vízoldhatóak jöhet-
nének szóba, így például a neem-
részek vizes extrakciója. A botanikai 

rovarirtók közül csak párat említhe-
tünk, vagyis szó sincs a különféle 
mérgező növények kivonatának fel-
használásáról. Ugye, nem minden ter-
mészetes eredetű vegyület veszélyte-
len, pedig ez a biotermesztés egyik 
mára meghaladott központi dogmája. 
Ugyanezt mondhatjuk a rovarpatogé-
nekről is, vagyis használatuk szigorú 
elővigyázatosságot követel. Nem vélet-
len, hogy a Bacillus thuringiensis-nek 
csak a genetikailag és patogenitását 
tekintve körültekintően karakterizált 

törzsei használhatók készítménykészí-
tésre. Ez volt az oka a magyar gyártási 
próbálkozások sikertelenségének is. 

1. kép: Nagy Barnabás 2003-ban (Fotó: Bodor János)  

https://www.rovartani.hu/rovarasz-hirado/rovarasz-hirado-99/emlekezzunk-nagy-barnara/
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(kizáró tényező a közelben lévő égető-
mű koromkiszóródási övezete) szüksé-
geltetik. Azt is tudnunk kell, hogy a 
traktorok kipufogógázai szennyezik a 
talajt, vagyis a sensu stricto biotermék 
ló nélkül (amelynek trágyája igen fon-
tos mikroelem-utánpótló lenne leg-
alább itt) valójában aligha elképzelhe-
tő. 
Kínosan ismerethiányosak környezet-
biztonsági szempontok szerint a kü-
lönféle termésnövelő anyagaink, ahol 
az ipari szennyvizekre épülő városi 

hulladékkomposzt felhasználása elfo-
gadhatatlan [Darvas, 2019b; 2020a; 
2020b]. A fentiek ellenére a bioter-
mesztésből származik pillanatnyilag 
élelmiszerbiztonsági szempontból – a 
szermaradékokra tekintve – a leg-
egészségesebb táplálék. Az EFSA 
elemzései azonban a biotermékek 10-
20%-ban jeleznek valamilyen szerma-
radékot [Cabrera & Pastor, 2021; 
2022]. Sokat emlegetett további hiá-
nyosságaikat (mikotoxin a gabonafé-
lékben), de előnyeiket (gazdagabb bel-
tartalom) sem elégséges módon igazol-
ták a tudományos összehasonlító vizs-
gálatok. Nem véletlen, hogy az Euró-
pai Unió gyakorlata igyekszik ezeknek 
a területeknek az arányát növelni, hi-
szen energiaigényük sokkal alacso-
nyabb, vagyis fenntarthatóbb termelé-
si formáról van szó, ami a várható 
energiakrízis idején fontos lehet. To-
vábbi probléma ezzel a termelési mód-
dal, hogy speciális fajtaigénye van, 
amely a fő betegségek esetében tűrő-
képességet mutat. A tájfajták ízválto-
zatossága a biotermékek egyik legfon-
tosabb vonzereje. 
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Krónika 
Rachel Carson (1962): Silent Spring. Houghton Mifflin Co.  

Néma tavasz – Látkép hatvan év után 

Darvas Béla 

Magyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest; mott@bdarvas.hu  

Elképzelek olyan művet, ahol csönd az úr. Fúvos nem pisszen, vonós nem nyikkan. 
Dob sem dobban, cin sem zizzen; csöndbe fúl. Lélegzetét ájulásig fojtja a zenetudós. 

Álmodom ennek terét, mit nem derít fehér, s nem fon be árny. 
Levegőt sem aprít rebbenő szárny. 

Harsány a felszínt elérni képtelen, vér sem lüktet át az ereken. 
Ahol szétfolyó kontúrok között buborék, ha pattan, kottát rá éteri hárfás hajt, 

s neszel az őrfény felé a néma, taps sem nemz már zajt. 

Huszonöt éve írtam az ajánlásnak 
szánt verset a klasszikussá vált Néma 
tavasz magyar második kiadása utó-
szavának szerzőjeként. Hatvan éves 
most ez a múlt századi könyv, mely 
bennem és sokakban mély nyomott 
hagyott,1 s ami a klórozott szénhidro-
gének (főként DDT) kapcsán a környe-
zetvédelem nyitánya talán.2 A Silent 

Spring (Néma tavasz) 1962. szeptem-
ber 27-én jelent meg először, amit 

megelőztek a New Yorker-ben Carson 
1962. júniusában megjelentetett írá-
sai.3 John F. Kennedy is olvasta eze-
ket, és később egy szenátusi bizottság 
(Abraham Ribicoff szenátor nevét jegy-
zi fel a történelem) 1963-ban meg is 
hallgatta a mondanivalóját (1. kép). 

1. kép: Rachel Carson 1963-ban a Szenátus meghallgatásán  
(Fotó: United Press International) 

mailto:mott@bdarvas.hu
http://bdarvas.hu/cv/oniras/idn21
http://bdarvas.hu/cv/oniras/idn21
https://hikeitbaby.com/blog/conservationist-series-rachel-carson/
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A tengerbiológus Rachel Louise Car-
son (1907-1964) – a leletei szerint – 
már búcsúzott attól a bolygótól, ami 
olyan fontos volt neki. A másfél év 
alatt, ami hátra volt még, anonim bér-
tolnokok tépték. A Monsanto (ma a 
Bayer része), a Velsicol (vagyona a No-
vartis-on át vezetett a Syngenta-hoz, 
amelynek tu lajdonosa ma a 
ChemChina), az American Cyanamid 
(a Monsanto → Bayer utat járta be) és 
a National Agricultural Chemical Asso-
ciation (USA) mindent megtettek Car-
son diszkreditálásáért. A könyve azon-
ban utat talált az olvasók szívéhez, 
bár ő ezt a sikert már nem érhette 
meg. A maga pingálta léggömbbel átle-
begett az üzleti érdekektől irányított, 
ámuldozó ütegek fölött, amelyeket ne-
hézbombázókra treníroztak. Tőle ere-
deztetik a modernkori környezetvédel-
mi civilszervezeti mozgalmakat és így 
alapították meg a United States 
Environmental Protection Agency (US 
EPA) nevű hivatalt, ami az európai 
környezetvédelmi tárcák megfelelője. 
Ezt a tárcát Magyarországon 2010-
ben az Európai Unióban egyedülálló-
an megszüntették. 

Carson könyve ma a növényvédelmet 
érintő környezetvédelem nulladik kilo-
méterköve, alapmű, ami irodalmi an-
golsággal jövőképeket vetít nekünk. 
Szinte mindent leírtak már a könyv-
ről, így én inkább azt sorolom, hogy 
mi történt a növényvédelemben Car-
son könyve után. A leltár nem lesz ke-
gyes és persze az írás terjedelme miatt 
teljes sem. 
A kémia évszázadában úgy gondoltuk, 
hogy minden megoldható az általunk 
ügyesen megválogatott vegyületekkel, 

csak meg kell a jó molekulát találni. 
Kutatóként közel két évtizedig kerget-
tem – kitűnő kémikusokkal együtt – 
ezt a délibábot. Ma tudjuk, hogy ezen 
a területen a szelektivitás csak kósza 
ábránd, nincsenek mellékhatás nél-
küli vegyületek (gyógyszer, növényvé-
dő szer). Az ökoszisztéma elképesztő-
en összetett és az egyes élőlények toxi-
kológiai reakciói eltérők. Az emberi 
népességen belül, ha az allergiát 
(immunrendszer) nézzük, akkor cso-
portválaszok és néha az egyedien elté-
rő (túlérzékenység) reakciók sem rit-
kák. 

2. kép: DDT-nek tulajdonított vékonyhéjúság a fehérfejű rétisas tojásánál 
(Haliaeetus leucocephalus) (forrás) 

http://bdarvas.hu/cv/oniras/idn21
https://www.rachelcarson.org/
http://shannon22495.blogspot.com/2013/05/visionary-project-rachel-carson.html
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A növényvédő szerek között az első 
hatalmas botrány kétségtelenül a kló-

rozott szénhidrogének (DDT és több 
mint egy tucat társa: lindane, camp-
hechlor, aldrin stb.) körül robbant ki.4 
A fő gond a lassú lebomlás (perzisz-
tencia), amit tetéz a bioakkumulációs 
és biomagnifikációs hatás. Következ-
ménye a környezeti recirkuláció,5 ami-
nek vége, hogy a DDT bomlástermékei 
(DDE, DDD) ma is megjelennek a kis-
mamák tejében. Nem vigasz, hogy ha-
sonló a helyzet a füstgázmosó nélküli 

égetőművek koromkiszóródási öveze-
tében, ahol dioxinszerű vegyületekre 
számíthatunk. A klórozott szénhidro-
gének hatásmechanizmusa sokáig 
rejtve maradt. Ma már világos, hogy 
immun- és hormonmoduláns (2. kép) 

hatásaik vannak, s ezen az úton 
rosszindulatú betegségek kiváltói is 

lehetnek (pl. a lindane, más néven γ-
HCH). 
Carson korához képest a felhasznál-
ható növényvédőszer-hatóanyagok 
száma a hatszorosára emelkedett. A 
hatvanas évekbeli 50-ől 350 fölé nőtt 
(2001-2002), majd az EU re-
regisztrációs tevékenysége nyomán 
2008-tól úgy 250 körül stabilizáló-
dott.6 2012-2015 között növényvédő-
szer-maradékok miatt évente 400 fö-

lötti RASFF intézkedés vált emiatt 
szükségessé az Európai Unió élelmi-
szer-importpiacán.7 Ez egyáltalán nem 
elhanyagolható nagyságrend, s ennek 
közel harmada komoly veszélyeztetést 
jelentett a fogyasztókra. 

3. kép: Atrazine gyomirtó indukálta karmosbéka neo-nőstény.  
Megjegyzések: Kloáka (A-C) és ivarmirigyek (D-F) kontroll hím (A és D), atrazine-nak kitett hím 

(B és E), valamint atrazine-nak kitett nőstény (C és F) ZZ-állatok (genetikai hímek) esetében. 
(G) Atrazine által kiváltott neo-nőstény (genetikai hím, ZZ). (H) Tojásrakás. A tojások (H) életké-

pesek voltak és a kikelt lárvák elérték a felnőttkort (forrás) 

https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/08/17/elelmiszer-biztonsagi-korjarat-europaban-1-novenyvedo-szermaradek-mustra/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/08/17/elelmiszer-biztonsagi-korjarat-europaban-1-novenyvedo-szermaradek-mustra/
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0909519107
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Tyrone B. Hayes kutatásai mutatták 
be a világnak a triazin szerkezetű 

gyomirtók (atrazine és társai) súlyos 
hormonmoduláns hatásait, amit a ge-
netikailag hímnek születő karmosbé-
kákon észleltek,8 s amelyek hermafro-
dita fejlődést követve neo-nőstényekké 
(3. kép) váltak.9 Az eredményekből 
érthetővé vált, hogy a kétéltűek miért 
a leggyorsabban kihaló csoportba tar-
tozó vadon élő állatok, s az is, hogy a 
növényvédő szereink milyen elképesz-
tő változatossággal avatkoznak be a 

környezetünk élővilágába. Az Európai 
Unióban jelenleg is folyamatban van a 
hormonmoduláns hatású vegyületek 
felülvizsgálata, de gyakorlati ered-
ményt felmutatni még nem sikerült, 
bár az azol-típusú gombaölő szerek 
(gyógyszerként is használatosak) a 
célkeresztbe kerültek.10 Az Európai 
Unióban 2007-ig betiltották az triazin-

típusú gyomirtókat (atrazine, cyanazi-
ne, prometryn, simazine stb.),11 kivéve 
a terbuthylazine hatóanyagot, ami 
még használható. 
Az EU re-regisztrációs programjában a 
kilencvenes évek első felében talajban 

élő, szervesanyag-aprító, a humusz-
képződést elindító gerinctelen állato-
kat (pl. ízeltlábúak lárvái, giliszták, 
ugróvillások, páncélosatkák) veszé-
lyeztető idegméreg-alapú talajfertőtle-
nítő szerek akadtak fenn (pl. fonofos). 
Ezek munkaegészségügyi balesetve-
szélyessége kiemelkedő volt. Az EU re-
regisztrációja során 2008-ig betiltot-
ták az aldicarb, carbofuran, carbosul-
fan, diazinon és phorate hatóanyago-
kat. 
Az Európai re-regisztráció másik nagy 

eredménye a mutagén (pl. aldicarb, 
captan, carbaryl, chlorothalonil, del-
tamethrin, dichlorvos, dimethoate, ma-
lathion, phorate, thiram ziram stb.) és 
így karcinogén hatású (lindane, 
glyphosate, 2,4-D, chlorothalonil stb.) 
vegyületek használatának betiltása az 
Európai Unió területén.12 Közülük 
azonban a glyphosate és 2,4-D gyom-
irtók még ma is használhatók, továb-
bá a deltamethrin hatóanyagot csípő-
szúnyog-imágók irtására évtizedek óta 
falvaink lakosságára permetezik és 
füstölik (4. kép).13 

4. kép: Csípőszúnyog-imágóirtás deltamethrin-nel (forrás)  

https://szmsz.press/2020/07/09/szunyogirtas-szabadkan-2/
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Van-e hosszú távú üzenete a Silent 
Spring című könyvnek. A növényvédő 
szerekkel kapcsolatos fogyasztói gya-
nakvás meghatározóvá vált és a tuda-
tos vásárlók körében a biotermesztés 
kedvezményezettségét érte el. Az Eu-
rópai Unió politikusai is ebbe az 
irányba léptek. Viszont van egy hatal-
mas bökkenő. Miként lássuk el a 
bolygónk helyi forrásaihoz képest túl-
szaporodott népességeit (Kína, India 
és Afrika), ha egy csekélyebb termék-
szintet ígérő mezőgazdasági változat-

hoz térünk vissza. Az egyensúly 
(forrás ↔ fogyasztó) itt is nagyon kriti-
kus állapot. A Föld forrásai sok helyen 
nem harmonizálnak már ma sem a 
lakossági létszámmal, s ennek súlyos 
környezetszennyezés, illetve ma a ta-
lajok termékenységének romlása (vö. 
a lovak számának, így trágyájának 
drámai csökkenése), míg távlatosan 
éhezés a következménye. Ipari 
szennyvíziszapból és a kipufogógázok-
kal szennyezett városi zöldhulladékból 

készült komposzttal szerves trágyát 
pótolni tévút. A növényvédő szerek 
használatának nem a teljes tagadása 
jelen pillanatban a megoldás, hanem 
az ökotoxikológiai szempontok szerinti 
szigorú megválogatásuk.14 Úgy gondo-
lom, hogy a korában csak a klórozott 
szénhidrogéneket megtapasztalt Car-
son is így látná ma. 
A szigorú hatóanyag re-regisztráció 
(ismételt megfeleltetés) szerintem kitű-
nő ötlet, ami optimalizálni igyekszik a 
jelenkori lehetőségeinket. A gombaölő 

szereket illetően az európai re-
regisztráció még nem oldott meg túl 
sokat (nincsenek helyettesítő techno-
lógiák), s a hormonmulánsok kiszűré-
se is nagyon lassan halad. Nem vizs-
gáltuk még felül következetesen (lásd 
a diquat és a bromoxynil kivonása) a 
betakarítás előtti állományszárítást 
(5. kép), ami ezért ma döntően a víz-

szennyező glyphosate hatóanyagra 
épül.15-16 

5. kép: Glyphosate gyomirtóval végzett állományszárítás napraforgóban (forrás)  

https://docplayer.hu/161575207-Deszikkalo-szerek-allomanyszaritas-a-pergesi-veszteseg-csokkentese.html
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Az immunmoduláns hatások szerinti 
felülvizsgálatokhoz hozzá sem mer-
tünk kezdeni, hiszen az agrokemizá-
lást majdnem teljesen megakadályoz-
ná. Az Egyesült Államok e tekintetben 
– a hajdan szigorú US EPA-val és US 
FDA-val (United States Food and Drug 
Administration) – már messze elma-
radt az elővigyázatosság elve alapján 
haladó Európai Uniótól. A Skandináv 
országok mutatják az utat a termé-
szettisztelet és a fogyasztókímélés felé. 
Korunk kémiai növényvédelmi techno-

lógiáinak többsége sajnos szükség-
technológia. Krónikus biológiai hatá-
sú, víz- és talajszennyező vegyületek-
kel fenntartható módon termelni ab-
szurd ötlet. 
A növényvédelem gyakorlata próbált 
környezetbarát technológiai formákat 

kidolgozni. Az integrált (IPM), sőt öko-
lógiai növényvédelem (EPM) eredeti 
elvei17 csodaszépek, de működő gya-
korlata nincs. Ahány ideológus és gaz-
da, annyiféle a megoldás, hiszen a ha-
tóanyagok sokoldalú és összehasonlí-
tó toxikológiai megítélése az egész vi-
lágon késik, és valójában a központ-
ban itt is a kémiai növényvédelem áll, 
csak a biológiai védekezés ígéretével.18 
A precíziós védekezés még erre sem 
törekszik, csak lobbizás a méregdrága 

és energiaigényes űrtechnológia (lásd 
precíziós növényvédelem e kötet 21-
31. oldalain) alkalmazására, ami a 
mezőgazdaságban keletkező jövedel-
met ide rendezi át. Lózunggyűjtemé-
nye (pl. csúcstechnológia alkalmazá-
sa, digitalizáció – gépek vezérlése 
okostelefon használatával) kápráza-
tos, de köszönőviszonyban sincs a ke-
let-európai és fejlődő országok mező-
gazdaságának gazdasági lehetőségei-
vel. Ne feledjem, a traktorok kipufogó-
gázai a talajszemcséken megkötődnek 

és ott mérhetők. Létezik vajon ló nél-
küli (lásd még lótrágya) szigorúan vett 
biogazdálkodás? 
Az elvileg szintetikus hatóanyagok 
nélkül termelő biogazdálkodással egy 
sokkal biztonságosabb szinten vannak 
bajok. Ökogazdaság-alapításkor nem 
ellenőrzik jelenleg a talajokat klóro-
zottszénhidrogén-tartalmukra (pedig 
gyakori), nincs öntözővíz-monitorozás, 
pedig a víz sokféle szintetikus anyagot 
szállíthat hozzánk. A réz- és kéntar-
talmú készítmények a talaj mikrobiá-
lis életközösségeit megváltoztatják és 
a réz fel is halmozódik (6. kép). Im-
munmoduláns hatása köztudott.19 A 
természetes eredetű hatóanyagokat is 
többnyire szintetikus anyagokkal for-
mázzák. 

6. kép: Réz-szulfáttal permetezett szőlő (Fotó: Pierre Huguet/Science Source) 
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Ráadásul nemcsak a mezőgazdaság 
felől érkezhet. A környezetünkben del-
tamethrin hatóanyaggal végzett csípő-
szúnyog-irtáskor a hatóanyag fele a 
talajszintet eléri.20 A biológiai növény-
védelem lenne a megoldás,21 ha nem 
lenne fölöttébb bonyolult a szupersze-
lektív technológiák alkalmazása a kár-
tevőközösségek ellen. Egyetlen lánc-
szem hiánya összedönti a kínos gond-

dal épült fenntartható modellt. A Mű-
anyagkorban élünk, a bolygót mi ala-
kítottunk ilyen leharcolttá (7. kép). A 
22-es csapdája, ha mindezt a túlnépe-
sedésre vetítem rá. A forrás és a fo-
gyasztó egyensúlya mára végzetesen 
sérült, a környezetszennyezés globális 
felmelegedést, továbbá energia- és 
alapanyag-hiányt idézett elő. 

7. kép: Műanyagba fojtott folyó a Fülöp-szigeteki Manilán (forrás) 

Köszönetnyilvánítás 
Köszönet illeti Kőmíves Tamást (Ecocycles), aki 
a megemlékezésre inspirált, s az ezt követően 

írt cikk a lapjában angolul is megjelent.22 
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Könyvszemle 

 Felix D’Mello kézikönyve a környezeti toxikológiáról 

Darvas Béla 

Magyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest -  mott@bdarvas.hu  
 

[D’Mello J.P.F. Ed.: A Handbook of Environmental Toxicology: Human Disorders and 
Ecotoxicology. CABI Publ., 1-621. 2019. Wallingford, Oxfordshire, UK [hardback ISBN

-13: 978-1786-69467-5 – ePDF és ePub megjelenés is], ár 241-311 US dollár] 

A LAM (Lege Artis Medicinae) nevű or-
vosi lap kért fel, hogy egy magyar 
szakkönyvről készítsek recenziót. Nem 
tudtam magamról lebeszélni a fiatal 
szerkesztőt, aki valaha az ELTE-n hal-
lotta egy előadásom. Mondtam, hogy 
nem csak dicsérni tudok. A megírt 

kritikám megosztotta a LAM szerkesz-
tőségét, hiszen egy ismert, már nyug-
állományú oktató könyvét tettem a 

futottak még elnevezésű polcra. Nem 
ismerek más utat, mint az egyenest. A 
LAM-ban nem jelent meg az írásom, 
de az Ökotoxikológia szaklapban igen 
(43-45 oldalak). Ekkor azt kérdezték a 
LAM-tól, hogy lenne-e olyan könyv, 
amit orvosoknak erről a területről ja-
vasolnék, mert azt megveszik, és arra 
kérnek arról írjak magyar és angol re-
cenziót. Igent mondtam. Telt az idő és 
Felix J. P. D’Mello (Univ. Edinburgh) 

könyve megérkezett (1. kép). Az aláb-
biakban egy meglehetősen terjedel-
mes, a mezőgazdaság ökotoxikológiai 
problémáit a szóban forgó könyvből 
kiemelő méltatást adok közre. A 
könyvből kiemelt részletek a szürke 
keretes mezőkben olvashatók. Az 
egészségügyi válogatás egy későbbi 
LAM cikkben jelenik majd meg. A ké-
zikönyv olvasását (angol nyelvű össze-
foglalók a neten olvashatók) minden 
toxikológiával/ökotoxikológiával, kör-
nyezet-egészségüggyel, mezőgazdaság-
gal (kiemelten növényvédelemmel) és 
környezetvédelemmel (kémiai és élel-
miszer-biztonság) foglalkozó szakem-
bernek ajánlom, mint korunk tudásá-
nak összegző felmutatását. Persze hiá-
nyosságai ennek a könyvnek is van-
nak. 

1.kép: A recenzió tárgya 

mailto:bdarvas@bdarvas.hu
http://ecotox.hu/journal/journal/nr/0301/3.1szamF.pdf
http://bdarvas.hu/tudomany/okotoxikologia/idn6117
https://www.cabi.org/environmentalimpact/ebook/20193493730
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Felix J. P. D’Mello bemutatása 
 

1964-ben a Nottinghami Egyetemen 
végzett. 1967-ben az Alkalmazott Bio-
kémia Tanszéken PhD-fokozatot szer-
zett. 1968-ban helyezkedett el az 

Edinburgh School of Agriculture intéze-
tében és kezdte a kutatásait az Agri-
cultural Research Council, Tropical Pro-
ducts Institute égisze alatt. Számos, 
később önálló karriert befutó PhD-
hallgató témavezetője volt. Széles kör-
ben publikált (aminosavak, glikoalka-

loidok és mikotoxinok) referált folyó-
iratokban és négy évig a nyugdíjba 

vonulásig vezette az Environmental 
Protection and Management irányítá-
sát. Nyugdíjba vonulása óta is több 

könyvet szerkesztett a CABI Publis-
hing (Commonwealth Agricultural Bu-
reaux → Centre for Agriculture and 
Bioscience International, Wallingford, 
Oxfordshire, Anglia) számára, közöt-
tük A Handbook of Environmental To-
xicology: Human Disorders and Ecoto-
xicology címűt is. 

Felix D’Mello (2. kép) jelentősebb könyvei 
 

Handbook of Plant and Fungal Toxicants (1997) 1-368. CRC Press [ISBN-13: 978-0849385513] 
Farm Animal Metabolism and Nutrition (2000) 1-438. CABI Publ. [ISBN-13: 978-0851993782] 
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Food Safety: Contaminants and Toxins (2003) 1-430. CABI Publ. [ISBN 13: 9780851996073] 

Amino Acids in Higher Plants (2015) 1-632. CABI Publ. [ISBN-13: 978-1780642635] 
The Handbook of Microbial Metabolism of Amino Acids (2017) 1-560 CABI Publ. [ISBN-13: 978-

1780647234] 
A Handbook of Environmental Toxicology: Human Disorders and Ecotoxicology (2019) 1-621. 

CABI Publ. [ISBN-13: 978-1786-69467-5] 
Introduction to Environmental Toxicology (2020) 1-160. CABI Publ. [ISBN-13: 978-1789245189] 
Key Questions in Environmental Toxicology (2022) 1-240. CABI Publ. [ISBN-13: 978-

1789248524] 

2. kép: Felix D’Mello 1997-ben (forrás: Handbook of Plant and Fungal 
Toxicants)  
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No9 Plant response to acid rain stress (Liang, C.) 
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No29 Assessment of the ecotoxicity of airborne particulate matter (Kováts, N.) 

No30 Toxicity of microplastics in the marine environment (Santana, M.F.M. & Turra, A.) 
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No33 Radon II. Leukaemia or CNS cancer risks among children (Kollerud, R. del R.) 
No34 Fukushima nuclear accident: Potential health effects inferred from butterfly and human cas-

es (Otaki, J.M.) 
No35 Microbial remediation of contaminated soils (Shahsavari, E. et al.) 

No36 Metallic iron for environmental remediation: Prospects and limitations (Noubactep, C.) 
No37 Remediation of contaminated soil by biochar (Sima, X.F. & Jiang, H.) 
No38 Environmental regulations in China (He, G.Z.) 
No39 21st Century toxicology: Methods for environmental toxicology and monitoring (Lundqvist, 

J.) 
No40 Unequivocal evidence associating environmental contaminants and pollutants with human 

morbidity and ecological degradation (D’Mello, J.P.F.) 



Ökotoxikológia, 4. évfolyam, 1. szám 

 -43- 

3. kép:  Az Azadirachta indica termése  

Kiemelt fejezetek 

- Fitotoxinok 
A növények védekezési célra termelt 
vegyületei, amelyek hőlabilis fehérje  
származékai nem kerülték el a növé-
nyi géntechnológia figyelmét. A kuta-
tók a növénynemesítési programok 
céljaiként gondolnak rájuk, hogy fo-
kozzák a kártevőkkel és kórokozókkal 
szembeni ellenálló képességét. A hatá-
sos másodlagos anyagok kultúrnövé-
nyekbe való átvitele transzgenikus nö-

vényt eredményez, amivel csak GMO 
jogi státuszú fajta állítható elő még 
génszerkesztés esetén is. Ilyen fajták 

vetési engedélyezése az Európai Unió-
ban rendkívül szigorú. Pillanatnyilag 

csak a MON 810 molyölő kukorica 
ilyen, de a tagállamok többsége még 
erre is vetési tilalmat hirdetett. Ennek 
fő oka, hogy a szabadalmi jogok miatt 
a fajtatulajdonos technológiai díj cí-
mén a növénytermesztésben keletkező 
hasznot a termelő országtól elveszi. Az 
ún. botanikai rovarölő szerek közül a 

neem-kivonatok (Azadirachta indica) 
érték el a gyakorlati felhasználást és 
elsősorban biotermesztésben használ-
ják (3. kép), ahol olyamatos minőség-
ellenőrzésük elkerülhetetlen. 

Részlet: No1 Fitotoxinok – 3-18. oldalak 
…összefoglaljuk a fitotoxinok ökológiáját, beleértve számos glikozidot, nem fehérje aminosava-
kat, furanokumarinokat, kondenzált tanninokat, gossypol-t és specifikus emésztést akadályozó 
(antinutritív) fehérjéket. A vegyületeknek egy része trópusi növényekben fordul elő, míg mások 

univerzálisan oszlanak el és fontosak a mérsékelt égövi környezetben is. A fent említett fitotoxi-
nokat a toxikológiai megnyilvánulásaik és következményeik miatt választottuk ki. Az emlősökre 
gyakorolt hatások közé tartoznak a hüvelyesek fehérjéi által okozott emésztési zavarokat; a ma-
nióka cianogenikus glikozidjainak [linamarin – Manihot esculenta] görcsös bénulást és felisme-
rési problémákat okozó; a káposztafélék glükozinolát bomlástermékei által kiváltott goitrogén 
[pajzsmirigyzavarokat okozó vegyületek] aktivitás; a lóbabban [Vicia faba – arab országokban 
gyakori élelmiszer] lévő pirimidin-glikozidokkal kapcsolatos favizmus; a gyapotmag gossypol 
tartalma által okozott kardiotoxicitás és reproduktív rendellenességek [takarmányokban az 
olajütés utáni gyapotmag-pogácsa előfordul]; fitodermatitisz [kontakt bőrgyulladás] a zellerfé-
lékben és más növényekben lévő furanokumarinokkal való érintkezést követően [különösen 

erős ez a hatás a hazánkban éppen betelepedő kaukázusi medvetalp (Heracleum mantegazzia-
num) és a Szosznovszkij-medvetalp (Heracleum sosnowsky) eseteiben]; és a ptaquiloside által 
kiváltott rosszindulatú betegség a saspáfrány révén [rizómáiban jelentős a hatóanyag-tartalom 
és ez főként a legelő állatokat veszélyezteti]. Az alacsonyabb rendű szervezetek változatos deto-
xifikációs mechanizmusokkal rendelkeznek számos fitotoxin metabolizálására. 

http://www.ecotox.hu/biokontroll/journal/nr/118_2/bK0902.pdf
http://www.ecotox.hu/biokontroll/journal/nr/118_3/bK0903.pdf
https://www.facebook.com/hungenviron/photos/a.101541331414644/483776356524471
https://egeszsegvonal.gov.hu/f/1554-favizmus.html
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4. kép:  Aspergillus flavus földimogyorón (forrás)  

- Mikotoxinok 
A mikroszkopikus gombák által ter-
melt toxinok némelyike igen komoly 
egészségügyi veszélyeket rejt. Nem egy 
közülük raktározás során szaporodik 
fel és veszélyezteti az egészségünket. A 
RASFF (Rapid Alert System for Food 
and Feed) adatbázisában az élelemi-
szerekben előforduló patogének 
(elsősorban Salmonella-fajok) után a 
második legyakoribb kifogásolási ok a 
mikotoxin-szennyezettség az import  
élelmiszerek vizsgálatakor. Közülük az 

aflatoxinok a legveszélyesebbek, ame-
lyek trópusi-szubtrópusi országokból 
beszállított élelmiszerekben (pl. pisz-
tácia, földimogyoró, aszalt füge, kuko-
rica stb.) találunk meg leginkább (4. 

kép). Az Aspergillus flavus egyes tör-
zsei azonban mérsékelt égövi klímá-
hoz alkalmazkodtak és Ukrajna után 
Magyarországon is megjelentek a ku-
koricában, illetve az ezzel táplált tehe-

nek tejében. A Fusarium-fajok előfor-
dulása a hazai gabonafélékben mindig 
is jelentős volt. 

No2 Mikotoxinok – 19-32. oldalak 
Az anyarozs, Claviceps purpurea termeli az ergotalkaloidokat [lizergsav-származék], míg a fő 
Fusarium-mikotoxinok közé tartoznak a trichothecének, a zearalenone és a fumonisin vegyüle-
tek. Az Alternaria alternata szintetizálja a tenuazonsavat, az alternariol-t és az altenuene-t. Az 
Aspergillus- és a Penicillium-fajok élelmiszerromlást okozó gombák [raktározási kártevők], ame-
lyek a betakarítás utáni tárolási körülményekhez kapcsolódnak. Az Aspergillus flavus és az 
Aspegillus parasiticus termeli a B1, B2, G1 és G2 aflatoxinokat, de az Aspergillus ochraceus, a 

Penicillium viridicatum és a Penicillium cyclopium szintetizálja az ochratoxin A-t (OTA). A Penicil-
lium citrinum és a Penicilium expansum a citrinin fő forrásai, az utóbbi pedig patulint is termel. 
A mérsékelt égövi országokban a gabonaszemekben lévő mikotoxin-maradékok nagyrészt a 

szántóföldön álló növények gombás betegségének eredményei […] A káros hatások széles spekt-
rumát összefüggésbe hozták a krónikus expozícióval [Indiában és afrikai országokban gyakori], 
beleértve a karcinogenezis, a hepatitis, a nefrotoxikus hatások és a hormonmoduláns 
[fuzarotoxinoknál jól ismert sertéseken] zavarok. A mikotoxinok veszélyeztethetik az egészséget 
más rendellenességek modulálásával. Például az élelmiszerben lévő aflatoxinok növelhetik a 
hepatitis B vírus rákkeltő potenciálját. Ezenkívül azt feltételezik, hogy az afrikai gyermekek 
kwashiorkor [minőségi éhezésre visszavezethető hiánybetegség] nevű betegsége az aflatoxikózis 
megnyilvánulása lehet. Mindazonáltal a toxikológiai besorolásban az aflatoxin B1-et az IARC ’1’ 
csoportba jelölték rákkeltő anyagként, amely kifejezetten a máj [5. kép], a tüdő és az epehólyag 
rosszindulatú daganatát okozhatja. Dél-Afrikában epidemiológiai bizonyítékok is összekapcsol-
ják az emberi nyelőcsőrák kialakulását a fumonizinekkel való étrendi expozícióval. Ezt a cso-
portot az elsődleges hepatocelluláris rák kockázati tényezőjeként említik Kínában. Az OTA-t 
összefüggésbe hozták a balkáni (és lehetséges tunéziai) endémiás nephropathia incidenciájával, 

de az OTA citrininnel való együttes előfordulása a két mikotoxin közötti kölcsönhatásra utal. 

https://inf.news/en/health/03be469b2cf1986da8281072bd48de25.html
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/
https://www.facebook.com/hungenviron/photos/a.101541331414644/484243506477756
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5. kép: Aflatoxin indukálta májdaganatok (forrás) 

- Cianobaktérium-toxinok 
Magas nitrogén- és szervesanyag-
tartalmú felszíni vizekben egyre gya-
koribb jelenség. Jellemző, hogy felsza-
porodásuk esetén a tóban lévő külön-
féle életformákat elpusztítják, vagyis 
ökológiai katasztrófát okoznak. Ha-

zánkban a keszthelyi öbölben is elő-
fordul az algavirágzás nevű esemény 
(6. kép), amelyek domináns fajai a 
Balatonban a Cylindrospermopsis raci-
borskii, az Aphanizomenon nevű kék-
alga és a nyurga fecskemoszat 
(Ceratium furcoides). 

No3 Cianobaktérium-toxinok – 33-48. oldalak 
A cianobaktériumok [Cyanobacteria – fotoszintetizáló kékmoszatok] alacsony molekulatömegű 
toxikus vegyületek széles skáláját állítják elő, amelyek mérgezőek. [Nem minden fajuk mérgező, 
az Arthrospira platensis mikroalgát termesztik és haltakarmányokban gyakori; emberi táplálko-
zásra is ajánlják.] A cianobaktérium törzsek aprólékos szűrése révén azonosítják a mérgező 
formáikat. Molekuláris hatásmechanizmusuk változó; akut hatásuk többnyire hepatotoxikus 
[nodularin] és neurotoxikus [anatoxin A, saxitoxin]. A cianobaktérium-toxinoknak való hosszú 
távú kitettség emberen számos egészségügyi mellékhatással társul; az elsődleges májráktól az 
emberi neurodegeneratív betegségekig. Különböző útvonalakon keresztül a cianobaktérium-
toxinoknak való kitettség fellépése a cianobaktériumok virágzásának [értsd tömeges és gyors 
felszaporodásának] toxikológiai és mennyiségi kiértékelése sürgető az emberi és állati egészség-
re gyakorolt káros hatások minimalizálása miatt. 

6. kép: Algavirágzás a keszthelyi öbölben (forrás)  

https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/12/06/elelmiszer-biztonsagi-korjarat-europaban-6-mikotoxinok/
https://klimapolitikaiintezet.hu/elemzes/balatoni-algaviragzas-okok-es-kilatasok
https://www.facebook.com/hungenviron/photos/a.101541331414644/484728399762600/
https://24.hu/tudomany/2019/09/05/balaton-alga-algainvazio-algaviragzas/
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- Nitrogén-dioxid 
Nitrogénműtrágya gyártásakor állítják 
elő nagy mennyiségben. Járművek ki-
pufogógázai között is gyakori és a sa-
vas esők egyik okozója. Az ún. Silo Fil-

ler’s Disease–t a kukoricaszilázs ké-
szítésekor felszabaduló nitrogéngázok 
okozzák. A környezeti szennyezéshez 
tehát a mezőgazdaságnak is köze van. 

No7 Nitrogén-dioxid – környezeti expozíció – 105-113. oldalak 
A nitrogén-dioxidot (NO2) bizonyos ipari folyamatokban állítják elő. Az NO2 (>100 ppm) magas 
koncentrációjának való pontexpozíció, például a szilázskészítéskor és a kémiai hadviselés [a 
vegyifegyver-használatot nemzetközi szerződés tiltja] során akut tüdőkárosodást és esetleg ha-
lált okoz. Az NO2 alacsonyabb koncentrációjának (0,5-15 ppm) való akut kitettség növelheti a 
légúti érzékenységet, különösen az obstruktív légúti betegségekben szenvedő betegeknél. A kör-
nyezeti NO2-nek (<0,5 ppm) való krónikus kitettség hatásait sokkal nehezebb számszerűsíteni, 
részben az alacsony koncentráció és más társszennyező anyagok jelenléte miatt. Mivel az NO2 
reaktív gáz, továbbra is lehetséges, hogy az NO2 környezeti koncentrációjának hosszabb ideig 
történő kitettség celluláris és biokémiai változásokat eredményezhet, amelyek végső soron tü-

dőműködési zavarokat okoznak. 

- Policiklusos aromás szénhidrogé-

nek (PAH) 
A benzo[a]pirén (BaP) a PAH vegyüle-
tek legismertebbike, amelyet az IARC 
emberen rákkeltőnek (’1’) talált; bőr- 
és tüdőrákkal hozták összefüggésbe. 
Patkányhímekben tesztoszteron-
antagonistának találták; csökkentette 
a herék tömegét és a tesztoszteron-
termelést. A PAH-vegyületek több 
szakmában (széngáz-kinyerés, kok-
szolás, kőszénkátrány-desztillálás, ké-
ményseprés – lásd Chimney Sweeps’ 
Carcinoma (7. kép) –, aszfaltozás, alu-
mínium előállítás stb.) okoznak jelen-
tős kitettséget, ahol a foglalkozási  

ártalom nagy valószínűséggel vezethet 
el a tüdő rosszindulatú betegségéhez 
(’1’). Nagy mennyiségű kibocsátó a 
közlekedés, kiemelkedően a diesel 
üzemű járművek. Szervesanyag ége-
téskor keletkeznek nagy mennyiség-
ben. A keringési rendszert érintő be-
tegségek valószínűségét is növelik. A 
BaP-tól eltérő PAH-vegyületek valószí-
nű vagy lehetséges rákkeltők. A PAH- 
vegyületek keverékeivel találkozha-
tunk füstölt, vagy túlsütött ételekben, 
margarinokban, pörkölt kávéban, 
többször felhasznált étolajban. Gyak-
ran emlegetett képviselőik: fenantrén, 

antracén, naftalin, BaP. 

7. kép: Karcinóma herezacskón – preparátum (Fotó: Hayley Campbell 
nyomán)  

https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlemeny/5665/kockazatos-a-legszennyezettseg-a-korhazaknal/
https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlemeny/5665/kockazatos-a-legszennyezettseg-a-korhazaknal/
https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(12)65260-4/fulltext
https://www.facebook.com/hungenviron/photos/a.101541331414644/484863976415709/
https://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-14.pdf
https://kockazatos.hu/anyag/policiklusos-arom%C3%A1s-sz%C3%A9nhidrog%C3%A9nek
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3526104/pdf/nihms61410.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3526104/pdf/nihms61410.pdf
https://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol92/mono92.pdf
http://kockazatos.hu/anyag/policiklusos-arom%C3%A1s-sz%C3%A9nhidrog%C3%A9nek
http://kockazatos.hu/anyag/policiklusos-arom%C3%A1s-sz%C3%A9nhidrog%C3%A9nek
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/11/23/elelmiszer-biztonsagi-korjarat-europaban-5-ipari-eredetu-szennyezok/
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No10 Policiklusos aromás szénhidrogének: ökotoxicitás a vízi környezetben és az emberi 
egészségre gyakorolt hatások – 139-155. oldalak 
A policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) olyan globális környezetszennyező anyagok, ame-
lyek komoly aggodalomra adnak okot. Jelenlétük mindenütt észlelhető: vízben, levegőben és 
talajban. Ökotoxicitásukat folyamatosan értékelik és a kutatók nyomon követik a hatásaikat, 
összekapcsolva jelenlétüket az emberi és a vadon élő állatok egészségével. Általánosan ismert, 
hogy a PAH vegyületek minden életszakaszban káros hatást gyakorolnak a vízi szervezetekre és 
ezek a hatások magukban foglalják a növekedés csökkentését, a DNS-károsodást, a citotoxici-
tást, a hormonmodulációt és az immunszuppressziót, valamint az embriók és lárvák rendelle-
nességeit [...] A PAH vegyületeknek való kitettség fő útvonala az általános népességben a szeny-
nyezett levegőből származik. A vízi környezetből származó emberi expozíció tekintetében a PAH-
expozíció elsősorban lenyelés útján valósul meg. 

8. kép: PCB biomagnifikácó (forrás) 

- Poliklórozott bifenilek (PCB) 
A poliklórozott bifenileket (PCB) igen 
jelentős és gyakori környezetszennye-
zőként tartjuk nyilván. Olyan kémiai 
vegyületek (kétszáz fölötti tagú cso-
portról van szó), amelyekben a klór-
atomok részben vagy teljesen átveszik 
a hidrogénatomok helyét a bifenil-
molekulán, amely egyszeres kötéssel 
összekapcsolt két benzolmolekulából 

áll. A szervezetünkbe PCB-k elsősor-
ban szennyezett levegővel, szennyezett 
élelmiszerrel, valamint bőrön át érin-

tés útján kerülhetnek be. A PCB-ket 
kimutatták állati zsírokból, vajból, va-
lamint halakból (pl. halmáj, halolaj). A 
PCB-k emberben a zsírszövetekben és 
a zsírban gazdag szervekben (pl. emlő, 
herék, petefészek, agy) akkumulálód-
nak. Biomagnifikációra képes vegyüle-
tek (8. kép). Anyatejben, főleg a több 
klóratomot tartalmazó PCB kongene-
rek koncentrációja jelentős. Mutagén, 
rákkeltő, reprotoxikus, és hormonmo-
duláns hatásuk ismert. 

https://www.facebook.com/hungenviron/photos/a.101541331414644/485358599699580/
https://www.enviroforensics.com/blog/what-are-polychlorinated-biphenyls-pcbs/
https://kockazatos.hu/anyag/poliklórozott-bifenilek-–-pcb-k
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/11/23/elelmiszer-biztonsagi-korjarat-europaban-5-ipari-eredetu-szennyezok/


Ökotoxikológia, 4. évfolyam, 1. szám 

 -48- 

No11 A poliklórozott bifenilek fejlődési neurotoxicitása – 156-172. oldalak 
A poliklórozott bifenilek (PCB-k) olyan szintetikus vegyi anyagok, amelyeket széles körben hasz-
náltak különböző ipari alkalmazásokban és kereskedelmi termékekben, amíg termelésüket az 
1970-es években be nem tiltották a környezeti perzisztenciájukkal és az emberi egészségügyi 
kockázatokkal kapcsolatos aggodalmak miatt. A tilalom ellenére a PCB-k környezeti szintje 
nem csökkent jelentősen az elmúlt két évtizedben és újabban az ipari keverékekben a mai  
PCB-ket a modern pigmentgyártási folyamatok melléktermékeként azonosították. A PCB-k to-
vábbra is jelentős aggodalomra adnak okot, mivel az emberi és állati modellekben bizonyítottan 
káros hatással vannak az idegfejlődésre [...] A PCB DNT [developmental neurotoxicity] domináns 
hipotézisei közé tartozik a pajzsmirigyhormon-jelátvitel megzavarása, a megváltozott neu-
rotranszmitter jelzés, a kalcium-homeosztázis zavara és az oxidatív stressz indukciója. Ezek 
közül a kalciumprobléma a legérzékenyebb. A kísérleti adatok ok-okozati összefüggést találtak 

a PCB kalciumjelre gyakorolt hatása és a kritikus idegfejlődési folyamatok, különösképpen a 
dendritikus arborizáció [faalakú szétágazódás az idegrost végén] és az apoptózis [programozott 
sejthalál] megzavarása között. Mindazonáltal nem zárható ki, hogy egynél több mechanizmus 
járul hozzá a PCB DNT-hez és valószínűnek tűnik, hogy a PCB-k különböző molekuláris hatásai 
összefügghetnek egymással. 

- Hormonmodulánsok (EDC) 
Ez a probléma jelenleg a mezőgazda-
sági ökotoxikológiai egyik legkurren-
sebb területe. Hazákban Charles M. 
Vargas (Varga Csaba) magánkiadásá-
ban megjelent magyar nyelvű könyve 
igen részletesen mutatja be a kérdés-
kört. Mezőgazdaságra vonatkozó ösz-
szefoglalója szakcikkben magyar nyel-
ven is megjelent. A növényvédőszer-
hatóanyagok között igen sok hormon-
moduláns van. Az EFSA évekkel ez-
előtt nekikezdett a felülvizsgálati prog-
ramjának, de nagyon lassan halad. 
Ösztrogénagonista vegyületekkel (pl. 

atrazine*) békák ZZ-hímjéből reverz 
párzó és tojásrakó neo-nőstényt, míg 
tesztoszteronagonistákkal halak Zw- 
nőstényéből reverz neo-hímet is elő 
lehet állítani (lásd AquAdvantage-
lazac). Környezetünkből főként a nö-
vényvédőszer-maradékainkat (kiemel-

ten a klórozott szénhidrogének) és 
műanyag csomagolóinkat (pl. PVC – 
ftalátok) gyanúsítjuk a férfi (alacsony 
spermiumszám) és női meddőségi 
(endometriózis; 9. kép) statisztikánk 
rosszabbodásával, valamint a hor-
monfüggő daganatok (here-, proszta-
ta-, mell-, endometrium- és pajzsmi-
rigyrák) okozásával. A biszfenol hor-
monmoduláns hatását közel 80 éve 
ismerjük, azonban piaca töretlenül 
felfelé ívelő: 2016-ban mintegy 8 mil-
lió tonna volt az éves forgalma. Gom-
baölő szerek közül az azol-fungicidek 
(ezek rokonvegyületei gyógyszerek); 
gyomirtók közül a triazin-* és a szulfu-
ron gyomirtók, valamint a glyphosate; 
míg rovarölő szerek közül a klórozott 
szénhidrogén-*, chlorpyrifos* és piret-
roid-idegmérgek azok, amelyeket az 
Európai Unió hormonmoduláns felül-
vizsgálata kiemelten érint. 

9. kép: Endometriózis  
(Fotó: ultrasoundcare.com) 

https://www.facebook.com/hungenviron/photos/a.101541331414644/485358599699580/
https://bookline.hu/product/home.action?_v=Charles_M_Vargas_MD_Valtozo_nemiseg_es&type=22&id=301758
http://www.ecotox.hu/biokontroll/journal/nr/117_2/bK0802.pdf
https://mek.oszk.hu/09800/09886/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2016/01/03/lazc-a-hibridcsirkek-hallgatnak/ú
http://bdarvas.hu/tudomany/okotoxikologia/idn6097
http://www.ultrasoundcare.com.au/services/middle-years-endometriosis.html
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No15 EDC-együletek és az emberi egészség – 214-232. oldalak 
Számos környezetszennyező vegyi anyagról kiderült, hogy megzavarja a hormonjaink tevékeny-
ségét, ezért a hormonális rendszert károsító vegyi anyagoknak [endocrine-disrupting chemicals, 
EDC] nevezték el ezeket. Megváltoztatják a hormonszintézist a belsőelválasztású mirigyekben, 
illetve megváltoztatják a hormon szállítását a célhelyre, vagy megzavarják a sejtválaszokat a 
célsejtekben. Ezek olyan káros élettani következményekhez vezethetnek, amelyek akár népes-
ségi szinten is megnyilvánulnak. Egyes EDC-k a mikrobák (mikoösztrogének [pl. fuzarotoxinok]) 
vagy növények (fitoösztrogének [pl. szója, jam-gyökér stb).] természetes összetevőiként találha-
tók meg, de a legtöbb EDC általunk gyártott vegyi anyag. Ilyen vegyi anyagok közé tartoznak a 
növényvédő szerek, ipari vegyi anyagok, pl. poliklórozott bifenilek (PCB), égéstermékek 

(poliklórozott dibenzo-dioxinok és -furánok), műanyag komponensek (biszfenol A, ftalátok), fe-
lületaktív anyagok (alkil-fenolok), égésgátlók (polibrómozott difenil-éterek), különféle bevonatok 
(perfluorvegyületek) és számos, a testápolási termékekben antimikrobiálisként (parabének, 
triklozánként), izzadásgátlókban (alumíniumsók), kondicionálásban használt összetevők 
(ciklikus illékony metil-sziloxánok), UV-szűrők (benzofenonok) és illatanyagok (butilfenil-metil-
proprianol, policiklusos- és nitro-pézsmák [állati eredetű illatanyagok, amelyeket eredetileg a 
pézsmaszarvasfélék prosztatája termel – ma már számtalan szintetikus variánsuk ismert]). Az 

EDC-expozíció és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokkal hozhatók összefüggésbe, 
beleértve a reproduktív egészséget, a pajzsmirigy egészségét és az energia-anyagcserét. Az EDC-
k magzati expozíciója a felnőttkori egészségre gyakorol káros, hosszú távú hatásokat. 

- Klórozott szénhidrogének 
A klórozott szénhidrogén rovarirtó 
szerek – legismertebben közülük a 
DDT (10. kép), HCH (lindane), camp-
hechlor, dieldrin, endosulfan – jelentős 
múlttal rendelkeznek a mezőgazda-
ságban (pl. burgonyabogár ellen Gesa-
rol) és a háztartási irtószerek (tetű-, 
bolha-, svábbogár- és szúnyogirtók) 
körében. Hamar jelentkezett a perzisz-
tencia (megmaradóképesség), ami a 
kémiai stabilitásukból fakad és, amely 
lehetővé tette számukra a hosszú távú 
hatásokat. A DDT bomlási félideje 
(DT50) évszázados nagyságrendű, ezért 
az anyatej zsírfrakciójában a mai na-
pig kimutathatók a DDT bomlástermé-

kei, a DDE és a DDD. Sajnos ugyan-
azok a tulajdonságok, amelyek kívá-
natossá tették őket, végül a bukásuk-
hoz vezettek. Bioakkumulációra 
(feldúsulás egy szövetféleségben) és 
biomagnifikációra (feldúsulás a táplá-
léklánc mentén) hajlamos vegyületek. 
Akut hatásuk szerint idegmérgek, míg 
krónikus hatásuk szerint hormonmo-
dulánsok, így hozzájárulnak a hor-
monfüggő ráktípusok kialakulásához. 
A lindane (γ-HCH) ’1’ besorolású hu-
mán rákkeltő. Bomlási felezési idejük 
évszázados. Európában a DDT, míg 
Észak-Amerikában a camphechlor elő-
fordulása jelentős. Ez utóbbi környe-
zeti mérése rendkívül nehéz. 

10. kép: Az amerikai hadsereg 
katonáinak DDT-kezelése a második 

világháborúban (forrás)  

https://www.facebook.com/hungenviron/photos/a.101541331414644/485390953029678/
https://mek.oszk.hu/09800/09886/
https://mek.oszk.hu/09800/09886/
file:///E:/Dokumentumok/Okotoxik/2022/Ot4A/forrás
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No16 Klórozott szénhidrogének: neurotoxicitás – 233-245. oldalak 
Ezeknek a vegyi anyagoknak a perzisztenciája biztosítja folyamatos jelenlétüket a környeze-
tünkben és a testünkben…Az elmúlt évtizedekben az egészségügyi hatásokat újraértékelték 
populáció-alapú, valamint laboratóriumi vizsgálatok révén, amelyekben a krónikus kitettség 
neurológiai hatásaira összpontosítottak. Ezeket az értékeléseket kiterjesztették a szülés előtti és 
utáni expozíciókra is, mivel ezek a gyermekek idegfejlődésének kritikus időszakait jelentik. 

- Szerves foszforsav-észterek (OP) 
A perzisztens klórozott szénhidrogé-
nek korszaka után a foszforsav-
észterek és inszekticid-karbamátok 
kora következett. Ezek balesetveszé-
lyessége különösen a fejlődő országok-
ban szedett sok áldozatot a gyerekek 
köréből. Extrém módon mérgezőek. Az 
aldicarb*, parathion*, phorate*, mevin-
fos* és terbufos* balesetveszélyessége, 
felhasználásuk öngyilkosságra vagy 
bűncselekményre gyakorinak volt 
mondható. Ez jelentős közegészség-

ügyi kockázatot jelentett. A későbbi-
ekben a piretroidok következtek, ame-
lyek változó testhőmérsékletű gerince-
sekre (halak, kétéltűek, hüllők) ext-
rém módon mérgezők. A neonikotinoi-
dok következtek ezt követően, ame-
lyek a beporzókra veszélyesek. Az 
idegmérgek krónikus hatásai közé tar-
toznak gyermekkorban az idegfejlődés 
zavarai, ami chlorpyrifos esetében 
csökkent IQ-val járhat (11. kép), vala-
mint felnőtteknél a neuropátiák. 

No17 Szerves foszfátok I. – Az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatások – 
246-260. oldalak 
A szerves foszforvegyületeket Az 1930-as években fejlesztették ki rovarölő szereknek. Ezek a 
később idegmérgeknek nevezett vegyületek váltották a klórozott székhidrogéneket. A nyugati 
világban a média az idegmérgek vegyifegyverként való használatára [pl. tabun, sarin, soman 
stb.] összpontosít az iraki vagy szíriai háborúk kapcsán. Ezzel szemben évente több, mint 
100.000 halálesetet idéztel elő az OP-rovarirtók. 
 

No18 Szerves foszfátok II. – Viselkedési problémák alacsony szintű expozíciót követően – 
261-281. oldalak 
A szerves foszfátok a Föld egyik legszélesebb körben használt rovarirtó szerei, amelyek emberi 
egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos aggodalmak egyre inkább növekednek. A kiemelke-
dő szintű akut mérgeződés neurotoxikus hatásai jól ismertek, de ellentmondásosak az eredmé-
nyek a hosszú távú alacsony szintű expozíció esetén. 2013-ban tették közzé a szakirodalom 
elemzésével a szerves foszfátok hosszú távú alacsony szintű expozíciójának neurotoxikus követ-
kezményeit [kognitív – tanulási és memorizálási funkciók romlása, pszichiátriai következmé-
nyek – szorongásos tünetek] a felnőtt populációkban. 

11. kép: A chlorpyrifos (CPF) hatása a kognitív képességekre – FSIQ, Full 

Scale Intelligence Quotient (forrás: Rauh et al., 2012)  

https://www.facebook.com/hungenviron/photos/a.101541331414644/485533979682042/
https://www.facebook.com/hungenviron/photos/a.101541331414644/485533979682042/
https://www.facebook.com/hungenviron/photos/a.101541331414644/485533979682042/
http://www.kognitiv.hu/kepessegek
https://www.special-learning.com/article/full_scale_intelligence_quotient_fsiq
https://www.special-learning.com/article/full_scale_intelligence_quotient_fsiq
http://www.pnas.org/content/109/20/7871.full.pdf
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- Glyphosate 
A bolygón legnagyobb üzletet bonyolí-
tó totális gyomirtó, de állományszárí-
tásra is használják. A mezőgazdasági 
géntechnológia kiemelt terméke, ami a 
glyphosate-tűrő GM-növényekhez nél-
külözhetetlen. Személyesen ezt a feje-
zetet stratégiájában elhibázottnak 
gondolom. A glyphosate toxikológiai 
problémái elég súlyosak ahhoz, hogy 
ebben a fejezetben már bizonyított té-
nyeket kellett volna hangsúlyozni, s 
nem feltételezésekre, statisztikákra, 

komputertudományokra hivatkozva 
elmarasztalni egy hatóanyagot, amely 
sokrétű toxikológiai hatása valóban 
bizonyított. E könyvrészlet sok állítása 
feltételezés, logikai játék és bizonyítat-
lan fikció. Biofizikus szerzője a MIT 
komputer tudományok és mesterséges 
értelem laboratóriumában dolgozik, 
vagyis az orvostudományoktól és toxi-
kológiától kellő távolságban ahhoz, 
hogy hitelessége számomra megkérdő-
jeleződjön. Mindezeken túlmenően a 

glyphosate engedélyének európai meg-

hosszabbítását elővigyázatossági okok 
miatt a toxikológus kutatók sem tá-
mogatják, de nem e könyvrészlet szer-
zőjének szempontjai szerint. Szerin-
tem tévedés azt hinni, hogy két sta-
tisztikailag hasonló mintázatú mozgás 
feltétlenül ok-okozati kapcsolatban 
van egymással. Seneff legtöbb munká-
ja a szakirodalomban való elutasítást 
vonta maga után. 
Az IARC minősítette ’2A’ rákkeltőnek 
és a non-Hodgkin limfóma gyakorisá-
gának emelkedésével kapcsolta össze 

a Roundup készítményt (eredeti for-
mázóanyaguk POEA volt). Kaliforniá-
ban a tartósan Roundup-ot használó, 
Monsanto-t perlő non-Hodgkin limfó-
mások (12. kép) sorra nyerték meg a 
pereiket első- és másodfokon. Ha-
zánkban ennek ellenére laikusok is 
felhasználhatják (III. forgalmi kategó-
riás), ami az ügyet kezelő Nébih és a 
mezőgazdasági tárca felelőssége. A 
magyar onkológusok a kérdésben a 
mai napig nem foglaltak állást, ami 
megmagyarázhatatlan. 

No19 Glyphosate, mint glicin-analóg – 282-295. oldalak 
A glyphosate a leggyakrabban használt gyomirtó szer a bolygón, mivel képes elpusztítani min-
denféle gyomot és akut toxicitása alacsony az emberekre. Az egyesült államokbeli használata 
drámaian megnőtt az elmúlt két évtizedben, összhangban néhány betegség és kóros állapot 
riasztó előretörésével, beleértve az autizmust, a cukorbetegséget, az elhízást, az Alzheimer-kórt, 
a hasnyálmirigyrákot, a pajzsmirigyrákot, a gyulladásos bélbetegséget, a lisztérzékenységet és 
még sok mást [a felsorolt betegségekkel való kapcsolat többnyire feltételezésen alapszik]. A leg-
többen elutasítják ezeket az állításokat, mert nem hisznek abban, hogy egy ilyen biztonságos-
nak ítélt vegyi anyag ilyen sok betegséget okozhat. A mezőgazdaságban használt egyéb mérgező 
vegyi anyagok azonban közel sem időtállóak. Ha biológiai mechanizmust lehetne találni arra, 
hogy megmagyarázzuk, hogyan okozhatja a glyphosate ezeket a betegségeket, az nagymérték-
ben fokozná az ok-okozati összefüggést. Ebben a fejezetben azt feltételezzük, hogy a glyphosate
-nak alattomos kumulatív toxicitási mechanizmusa van [vízoldható, gyorsan ürülő vegyület, 
bioakkumulációja nem bizonyított], mivel képes helyettesíteni a kódoló aminosav-glicint a fe-

hérjeszintézis során. Több természetesen előállított aminosav-analóg mutat hasonló toxicitást a 
fehérjékbe történő hibás beilleszkedés révén, és ezek általában neurológiai betegségeket okoz-
nak. A glyphosate szubsztitúciója a glicinre bizonyosan specifikus maradékokban letiltaná a 
fehérje működését és hibás fehérjéket eredményezne, ami amyloidosis-hoz vezethet. Számos 
modern betegség riasztó növekedése magyarázható bizonyos fehérjékkel, amelyek diszfunkciója 
vagy helytelen térszerkezete ezekhez a betegségekhez kapcsolódik […] Sürgősen újra kellene 
gondolni a glyphosate biztonságosságát, nemcsak a glicin-analógként kezelésének tekintetében, 
hanem a folyamatban lévő és újonnan felmerülő aggodalomra okot adó kérdésekkel összefüg-
gésben is. A jelenlegi vita középpontjában különösen a glyphosate valószínű emberi rákkeltő-
ként való besorolása, az állatmodellekben a fejlődési neurotoxicitás, hormonmodulánsként be-
töltött feltételezett szerepe, valamint a mezőgazdasági ökológiában és a vízi ökoszisztémákban a 
biológiai sokféleségre gyakorolt lehetséges káros hatásai állnak. 

https://www.intechopen.com/chapters/25624ú
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2018.00078/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2018.00078/full
https://www.facebook.com/hungenviron/photos/a.101541331414644/485533979682042/
https://jneuroinflammation.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12974-022-02544-5
https://jneuroinflammation.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12974-022-02544-5
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12. kép: A pernyertes Johnson kertész keze (forrás)  

- Nehézfémek 
A RASFF elemzése alapján a tengeri 
ragadozóhalak (kardhal-, tonhal- és 
cápafélék) leggyakoribb veszélyes 
szennyezettsége a higany. Thaiföldi, 
vietnami és spanyol halszállítmányok 
gyakran akadnak fenn nehézfém-
szennyezettség miatt. 2000-ben a ro-
mániai Aurul bányavállalat többféle 
nehézfémmel szennyezte el a Tiszát, 
ami megtizedelte az élővilágát és el-
szennyezte az üledékét. Az üledéklakó 
állatokkal táplálkozó halak húsának 
felülvizsgálata napjainkban időszerű 
lenne. Jelenleg a szlovákiai Sajó el-
szennyezése foglalkoztatja a hazai 
környezetvédelmet, amely a Siderit 
bányavállalat (Nižná Slaná, Gabriella 
tároló) felelőssége. A neten keringő 
petíció szerint naponta 1,5 millió liter 
szulfátokkal szennyezett víz kerül a 
folyóba, mely 4,2 tonna vasat, 1,7 
tonna cinket, 0,5 tonna mangánt és 5 
kg arzént tartalmaz. 
Hazánkban a vízvezetékszerelés kap-

csán használtak ólomcsöveket (az ivó-
víz ólomtartalma a 30 évvel ezelőtt 
épült házakban jelentős lehet) és meg-
találhatók a régi típusú nagy akku-
mulátorokban is. Hajdani akkumulá-
torbontók környezetében élők portá-
ján a talajok minősége leromolhat, 
ugyanis az üzem kiporzása miatti 
ólomszennyezettség számottevő lehet. 
A Cséry-telep olajiszapjával is renge-
teg ólom került a környezetünkbe. A 
RASFF élelmiszer-szennyezettségi 
vizsgálataiban a nehézfém-szeny-
nyezettségek 10%-ban találták. Török 
és lengyel sárgarépában kimutatták. 
Hazánkba a keletről érkező foszfátmű-
trágyák kadmium-szennyezettsége 
vált ismertté és teremtette meg a nö-
vényi termékek felőli szervezetünkbe 
jutás feltételét. Tengeri halak (pl. ton-
halfélék), tintahal, polip és kagylók 
kadmiumkockázata mérhető. Az IARC 
több kadmiumsó esetében ’1’-es beso-
rolású, bizonyosan humánkarcinogén 
besorolást adott. 

https://darvasbela.atlatszo.hu/2018/09/02/24731/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/01/04/elelmiszer-biztonsagi-korjarat-europaban-7-nehezfemek/
https://felvidek.ma/2022/05/hivatalos-a-sajo-vize-halott/
https://www.facebook.com/100063560957957/posts/pfbid02FPRYkUhrycDi3GRkEPhcJQqEBvVUM9a8Sgy7SRxsNWYbWbbVEVn94yu8dNr3jGsol/?_rdc=1&_rdr
https://index.hu/kulfold/2022/05/18/negyszazszorosa-a-megengedettnek-a-sajoba-omlo-szenny-arzenkoncentracioja/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/01/04/elelmiszer-biztonsagi-korjarat-europaban-7-nehezfemek/
https://darvasbela.atlatszo.hu/2017/01/04/elelmiszer-biztonsagi-korjarat-europaban-7-nehezfemek/
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13. kép: Kamimura Tomoko 1973-ban. 1956. június 13-án született, 1962 
novemberében az orvosai veleszületett Minamata-kórt diagnosztizáltak (forrás) 

No24 Minamata-betegség és metil-higany kitettség – 353-370. oldalak 
A Minamata-betegség kétszeri kitörését az 1950-es években [13. kép] és az 1970-es évek köze-
pén figyelték meg, amely Japánban a gyors gazdasági növekedés korszaka volt. Mindkét eset-
ben nagy mennyiségű metil-higany került a tengerbe és a folyókba az acetaldehid-szintetizáló 
üzemekből. Súlyos egészségkárosodást jelentett ez a metil-higannyal erősen szennyezett hala-
kat fogyasztó lakosok körében. Mivel akkoriban a termelékenység volt a legnagyobb prioritás, a 
megelőző intézkedések nem voltak elegendőek, és nem jelölték ki a járványért való felelőst. En-
nek eredményeként a kár megnőtt. 
 

No25 Ólommérgezés – 371-383. oldalak 
A gyermekkori ólom-expozíció csökkentése az Egyesült Államokban közegészségügyi sikertörté-
net, de az ólom még mindig az egyik legszélesebb körben előforduló mérgező fém a világon. A 
mai napig nem azonosítottak biztonságos ólomküszöb-értéket a vérben. Az ólom természetesen 
előforduló kékesszürke nehézfém, a történelem során elterjedt festékben, benzinben, vízveze-
tékben, élelmiszer-tartályokban és számos más kereskedelmi termékben való használatához 
vezetett, ami viszont az ólomszennyezés tartós örökségéhez vezetett. Az ólom toxikus hatásait 
már Krisztus előtt 2000-ben felismerték, de azokat a mechanizmusokat, amelyekkel az ólom 
kifejti hatását, csak az elmúlt évtizedekben tisztázták. 
 

No26 Kadmium - Kitettség és humánegészségügyi hatások – 384-393. oldalak 
A kadmium olyan fém, amelyet gyakran használtak fel az ipari alkalmazások széles körében, de 
az utóbbi időben a káros egészségügyi hatások növekvő ismerete számos alkalmazásban korlá-
tozásokhoz és a használatának tilalmához vezettek. A kadmiumot természetes és antropogén 
tevékenységek révén bocsátják ki a környezetbe, ami a környezetben széleskörű szétszóródásá-
hoz és a talaj szennyeződéséhez vezetett a világ számos területén. Ez aggodalomra ad okot, mi-
vel a növények (pl. rizs, búza, zöldségek és burgonya), valamint a dohánylevelek könnyen fel-
szívják a kadmiumot. Ennek megfelelően ma az élelmiszereket tekintik a világ népességének 

többsége számára a kadmiumexpozíció fő forrásának. A magas rizsfogyasztású populációkban 
rizs a kadmium fő forrása, míg más populációkban a fő táplálkozási források általában a gabo-
nafélék, zöldségek és gyökérzöldségek. Szerencsére a kadmiumbevitelnek csak egy kis százalé-
ka szívódik fel a gyomor-bél traktusban. A vérben a kadmium főként az erythrocyta-kba épül 
be, míg egy kisebb frakció kötődik a plazmában lévő metallothionein-hez. A kadmium-

metallothionein komplex kis mérete miatt a vese érgomolyagjain (glomeruli) keresztül kiszűrő-
dik, így a vizelet a kiválasztás elsődleges útja. Azonban a proximális tubulusokban is könnyen 
felszívódik, ami felhalmozódáshoz vezethet a vesekéregben, ahol a biológiai felezési ideje 10-45 
év. A vizeletben lévő kadmium-koncentráció a hosszú távú expozíció markere, míg a vér kon-
centrációja jobban tükrözi az újabb expozíciót. A kadmium jelenlegi kockázatértékelései a tu-
bulusok károsodását tekintik kritikus hatásnak. A vesén kifejtett hatás mellett a kadmi-
umexpozíciót összefüggésbe hozták a szív- és érrendszeri betegségekkel, a csontritkulással, a 
csökkent magzati- és gyermekfejlődéssel, a rákkal és az ezek következtében fellépő elhalálozás-
sal. 
 

https://www.nippon.com/en/images/i00051/minamata-homage-to-w-eugene-smith.html
https://www.facebook.com/hungenviron/photos/a.101541331414644/531983978370375/
https://www.facebook.com/hungenviron/photos/a.101541331414644/531983978370375/
https://www.facebook.com/hungenviron/photos/a.101541331414644/531983978370375/
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No27 Kadmium - Kardiovaskuláris hatások – 394-401. oldalak 
Az 1970-es évek óta patkányoknál megfigyelték a kadmiumáramlás hatását a szisztolés 
[szívösszehúzódáskori] vérnyomásra és a szív atrioventrikuláris [a pitvarok és a kamrák közötti] 
vezetésére, továbbá egyre több bizonyíték bizonyítja, hogy a kadmiumexpozíció összefüggésbe 
hozható a szív- és érrendszeri betegségekkel, beleértve a szívelégtelenséget is az embereknél. 
Kevés humánvizsgálat kapcsolta össze a kadmiumexpozíciót a károsodott bal kamrai funkció-
val. Más mérgező nehézfémekkel, például az ólommal való közös megjelenés vagy a dohányzás 
hatása miatt még tisztázni kell a kadmiumexpozíció és az emberekben kialakuló károsodott bal 
kamrai funkció közötti ok-okozati összefüggést. 

14. kép: Polietilén mikroműanyag (Fotó: Adil Bakir & Richard Thompson – 
Plymouth Univ., UK/PNAS)  

- Mikroműanyagok 
Minden bizonnyal korunk legújabb 
problémájáról van szó, amely nem 
számolt a műanyagok többségének 
bomlásképtelenségével és mikro- vala-
mint nanoszintű darabolódásával, 
amely nemcsak tenger, de édesvízi 
környezetben is jelentős (14. kép). 
Közülük a nanoműanyagok olyan élet-
tani helyekre is eljuthatnak, amelye-
ken való hatáskifejtésük még teljesen 
tisztázatlan. A műanyagtartalmon kí-
vül a gyártáskori lágyítóanyagok (pl. 

ftalátok, BpA, BpF, BpS stb.) kioldó-
dásának külön fiziológiai hatása van, 
amelyet a régebbi típusú műanyagok 
esetében a hormonmodulánsok terü-
letén azonosítottak. Talán a legdöbbe-
netesebb e szennyezőféleségnél a mű-
anyagcsomagolású ásványvizek és 
üdítők esete, amelyek mikroműanyag-
tartalma nagyságrenddel magasabb, 
mint a csapvizeké. A műanyagok nél-
küli élelmiszercsomagolás az élelmi-
szeripar jelenlegi legsúlyosabb és 
megoldatlan kérdése. 

https://www.facebook.com/hungenviron/photos/a.101541331414644/531983978370375/
https://www.pnas.org/content/112/18/5547
http://www.ecotox.hu/ecotox2/download/konf/2018/poster/VaraCs_2018.pdf
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No30 Mikroműanyag-toxicitás tengeri környezetben – 436-453. oldalak 
A tengeri hulladék az egyik legkifejezőbb és legpusztítóbb probléma a tengeri környezetben. A 
különböző típusú elemek és eredetek közül a mikroműanyagok kis részecskeméretük (<5 mm), 
perzisztenciájuk és a sokféle organizmus által véletlenül fogyasztott potenciáljuk miatt hívták 
fel a figyelmet rájuk, de egyéb kémiai szennyező anyagok vektoraiként is működnek. A fejezet a 
mikroműanyagok tengeri biológiai sokféleségre gyakorolt ökotoxikológiai hatásainak átfogó és 
naprakész áttekintését tartalmazza. A mikroműanyagok hatását a biokémiaitól, a fiziológiai, a 
viselkedési és már az ökológiai szerveződési szintekig kimutatták. A legtöbb információ az ala-
csony szerveződési szintű biomarkerekből származik, mint például az oxidatív stressz (lipid 
peroxidáció, DNS-károsodás és antioxidáns enzimek aktiválása) és az immunológiai válaszok 
(fagocitózis-aktivitás, gyulladásos és enzimfehérje válaszok). A kísérleti körülmények sokfélesé-
ge azonban, beleértve a műanyag méretét és alakját, a polimer típusát, az adalékanyagokat, a 
koncentrációt és az expozíció időtartamát, valamint a biológiai modellt, még mindig nem teszi 
lehetővé a környezetre és valójában az emberekre gyakorolt hatások egyértelmű és széles körű 
megértését. Ez a forgatókönyv további és összehangolt erőfeszítéseket tesz szükségessé… 

Összefoglalás 

Felix D’Mello kézikönyve kiváló össze-
foglalója korunk ökotoxikológiai tudá-
sának. Természetesen vannak benne 

vitatható állítások, sőt fejezetek is. A 
tudomány tényállításai láncszerűen 
kapaszkodnak egymásban és a kor-

rekciók száma igen jelentős. A könyv-
ben bántóan kevés a képanyag, pedig 
a látvány néha sokkal mélyebben 

megérint bennünket, mint a leírt 
mondatok és az érzéketlen ábrák. A 
tudományos művekben a kor kommu-

nikációs gyakorlatának megfelelően, a 

hatás erősítése – reményeim szerint – 

lassan alapkövetelményé válik. A tu-
dományos szerzők személytelen hang-
vétele a közlést követő publicisztiká-

ban feloldható. Vezető lapok igyekez-
nek a kor tudományos ismereteit in-
terjúkkal és szemlézéssel úgy bemu-

tatni, hogy szélesebb körben érthetőek 
legyenek az üzenetek. 
 

Köszönetnyilvánítás 
Köszönet illeti Brys Zoltánt (Lege Artis Medici-

nae) szerkesztőt, hogy számomra a könyvet 

megrendeltette és recenziós célra megküldte. 

Rachel Luis Carson 1962 körül (forrás) 

https://www.facebook.com/hungenviron/photos/a.101541331414644/532585661643540/
https://www.sciencehistory.org/distillations/beyond-silent-spring-an-alternate-history-of-ddt
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A magyar és angol nyelvű, félévenként megjele-

nő, B5-ös terjedelmű, ingyenesen elérhető 

(online/open access) Ökotoxikológia szaklap a 

környezettudomány szakterületéről tudomá-

nyos igényű magyar nyelvű cikkeket – szak-

cikk (PhD-val rendelkezők részére, a review 

típusú áttekintéseket örömmel fogadjuk) és 

rövid közlemény (PhD-hallgatóknak ajánlott) 

– közöl. A szakcikk terjedelme nem haladhatja 

meg a bruttó 35 ezer karaktert (szóközökkel 

együtt értendő) és a hat ábrát/képet/

táblázatot. Táblázatok helyett ábrák készítését 

javasoljuk. A szakirodalmi jegyzék ne haladja 

meg a 40 egységet. Kizárólag a szakcikkek ke-

rülnek a pdf tárunkba, amely törekedik a jövő-

ben a doi szám elérésére. Ehhez a magyar cikk 

jó minőségű angol összefoglalója (a szerkesztő-

ség nem fordít), angol nyelvű cikk esetében 

magyar nyelvű összefoglaló szükséges. 

A szaklap az élelmiszer- és környezet-

biztonság, környezetkémia, ökotoxikológia, 

alkalmazott ökológia és környezet-egészségügy 

területéről vár kéziratokat. Szakcikkhez ma-

gyar és angol nyelvű összefoglalót kérünk 

(~1500 karakter), és max. 10 kulcsszó meg-

adása lehetséges, amely tartalmának a két 

nyelven megegyezőnek kell lenni. A magyar 

címet (~200 karakter), a szerzők neveit és 

munkahelyét is fordítani kell. A levelező szerző 

e-mail címének megadása kötelező. A rövid 

közleményhez nem kérünk összefoglalót. Terje-

delem ~15 ezer karakter, plusz 1-3 ábra és/

vagy kép lehet. Ebben a műfajban ~15 cikk 

idézhető. A cikkben lévő idegen helyesírású 

szavakat kurziválni kell. Kérjük, használjon 

Times New Roman 12 pontos betűtípust és csak 

címekhez bold változatot. Ne használjon alá-

húzást! Ne használjon ritka szerkesztési for-

mákat, ami az elekronikus utószerkesztést 

megavarhatja. Naprakész Publisher programot 

használunk a lap készítéséhez. 

A cikkbe szánt ábrát külön png-ben, míg a 

képet jpg-ben kérjük (120x80-90 cm, 150 

pixel) mellékelni. 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 laphoz borítóképpel folyamatosan 

lehet pályázni, de ezért fizetni nem tudunk. 

A hivatkozások a szövegben szerzőnév és meg-

jelenési év szerinti hivatkozással, megjelenési 

idő szerint rendezve, szögletes zárójelben sze-

repeljenek. Kettőnél több szerzőjű cikket et al. 

megjelöléssel kérjük hivatkozni. A kéziratokat 

elektronikus (docx) formában kérjük a szer-

kesztőség címére elküldeni (mott@bdarvas.hu). 

Folyóiratcikk hivatkozásához kérjük ellen-

őrizze mindig az Ökoxoxikológia lap utolsó szá-

mát és így készítse el a sajátját. 

Az Ökotoxikológia publicisztikát, könyvre-

cenziót, interjút, riportot és konferencia-

összefoglalókat (ezeket a jövőben különszám-

ba rendezzük) is közöl. Krónika rovatunk ál-

talában egy évtizednél régebben megjelent köz-

leményeket elevenít fel. Véleményírások 15-20 

ezer leütést tartalmazhatnak. Hosszabb terje-

delemnél részekre tagolást javaslunk. A lapban 

később vendégszerkesztővel tematikus külön-

számok is megjelenthetnek. Reklámot és rek-

lámcélú írást nem tudunk befogadni, de öröm-

mel létesítünk civilszervezeti sarkot, amely 

országos hatáskörű kampányok eredményeit 

ismerteti. 

Az évi első számhoz minden év május 30-ig, 

míg a második számhoz november 30-ig lehet 

kéziratot benyújtani. A megjelenés ennek meg-

felelően július és december. A kézirat befoga-

dása utáni levelezési határidők rövidek. 

A benyújtott cikkek bírálatra kerülnek (peer 

review), amely során egy szerkesztő és két bí-

ráló alapján történik a kézirat befogadása vagy 

elutasítása. Eltérő bírálói vélemények esetén a 

főszerkesztő dönt, amihez a szerkesztőség véle-

ményét kikéri. A szerkesztőség joga a szöveg 

kezelése, formai és helyesírási javítása, mely-

ben az érvényes magyar helyesírási szabályok 

a mérvadók. A hatóanyagok (növényvédő sze-

rek és gyógyszerek) írásában szigorúan az ISO 

előírásokat alkalmazzuk. Kérjük a fonetikus 

írásmód mellőzését. 

A megjelent útmutató folyamatosan frissítésre 

kerül és minden esetben az utolsó a mérvadó. 

SZERZŐI ÚTMUTATÓ (2022) 

http://www.ecotox.hu/journal/journal/read.php
mailto:mott@bdarvas.hu
http://www.ecotox.hu/journal/journal/read.php
http://www.ecotox.hu/journal/journal/read.php

