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William Hornaday hagyatéka 
 
William Temple Hornaday (1854-
1937) 1871-ben az Oskaloosa Főis-
kolára járt, majd az Iowa State Agri-
cultural College-ban tanult. Tanúja 
volt a bölénycsordák megtizedelésé-
nek és a nagyközönség közönyének, 
ami természetvédelmi pályára állítot-
ta. Az 1880-as évek végén lobbizott 
azért a törvényjavaslatért, amely vé-
gül 1889-ben létrehozta a washingto-
ni Nemzeti Állatkertet. Vezetőjeként 
előmozdította a veszélyeztetett fajok 
fogságban történő tenyésztési prog-
ramját. Hornaday 1890-ben lemon-
dott, mert nem értett egyet a állatkert 
vezetőjével, de 1896-ban a New York-
i Zoológiai Társaság visszacsábította 
az állatkertbe, majd 1899-ben meg-
nyílt a New York-i Zoológiai Park 
(Bronx-i Állatkert). 1926-os nyugdíj-
ba vonulásáig az emlősgyűjtemény 
igazgatója és főkurátora volt.  
Hornaday-nek tulajdonítják, hogy 
megvédte az amerikai bölényt (Bison 
bison) a kihalástól. 1903-ra negyven 
bölényt vásárolt fel az állatkert tíz-
hektáros területére. 1905-ben, mikor 
létrehozták az első nagyvadrezervátu-
mot Amerikában – a Wichita Nemzeti 
Erdő- és Vadrezervátumot –, William 
Hornaday tizenöt egyedet ajánlott fel 
a visszatelepítési programhoz. Fellé-
pett az észak-amerikai vándorgalamb 

(Ectopistes migratorius) esztelen 
pusztítása ellen is. Az amerikai bö-
lény ma nem veszélyeztetett faj, de az 
E. migratorius 1914 táján kipusztult. 
Két tucat könyvet és több száz cikket 
publikált a természetvédelem terüle-
tén. Legnagyobb hatású könyve az 
Our Vanishing Wildlife: Its Extermi-
nation and Preservation. 

(db) 

 
 

Címkép: Az Eichstätt-ban talált  
Archaeopteryx fosszília (forrás)  

Feljebb az amerikai bölény, Bison bi-
son (forrás) 

Publicisztika 

https://www.iucnredlist.org/search?query=bison%20bison&searchType=species
https://eartharchives.org/articles/feather-explosion/index.html
https://www.freepik.com/free-photo/fantastic-direct-look-into-face-american-buffalo-north-dakota_25399485.htm#query=american%20bison&position=9&from_view=keyword
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A Magyarországon alkalmazott gombaölő szerek 
összehasonlító elemzése 

 

Darvas Bélaa és Székács Andrása,b 
aMagyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest; bMATE Környezettudományi Intézet, 

Agrár-környezettudományi Kutatóközpont, Budapest – bdarvas@bdarvas.hu 

SZAKCIKK 

A növényvédőszer-engedélyezési dokumentumok szerint Magyarországon 2022-ben 

71 szintetikus gombaölő hatóanyagot lehetett használni, melyek közül 3 esetében a 

rendelkezésre álló adatok az összehasonlító elemzés végrehajtásának szempontjai 
alapján hiányosnak tekinthetők. 68 hatóanyagot 18 szempontból értékeltünk, ame-

lyeknek környezeti-ökotoxikológiai elemzéséhez a nemzetközi PPDB, OEHHA, US EPA, 

WHO és PAN adatbázisokat, illetve további tudományos igényű, kritikai adatsorokat 

használtunk. A környezet-egészségügyi adatok szerint a gombaölő szerek között meg-

hökkentően magas a perzisztens vegyületek aránya, ahol a DT50-érték (felezési idő ta-

lajban) magasabb, mint 3 hónap. Az azol/konazol-típusú gombaölők korszakának 

végét állapíthatjuk meg. A réztartalmú készítmények használatát nemcsak a bioter-
mesztésben kell korlátozni, hanem a hagyományos növényvédelemből való kivonásu-

kat is el kell kezdeni. Történelmi borvidékek talajainak vizsgálatai során a rézvegyüle-

tek monitorozását is el kellene végezni. Hazánk az Európai Unió hatóanyag-

választékán belül viszonylag nagyszámú hatóanyaggal gazdálkodik, de a környezetter-

helés csökkentésére összpontosító technológiaoptimalizálás hiányzik. 
 
Kulcsszavak: Darvas Béla, Székács András, fungicid, azol/konazol-típusú gombölők, réz, mellékhatások 

Comparative analysis of fungicides used in Hungary 
 

Béla Darvasa and András Székácsa,b 
 aHungarian Society of Ecotoxicology, Budapest; bMATE Institute of Environmental Sciences, Agro-

Environmental Research Centre, Budapest  
 

According to the pesticide registration documents, 71 synthetic fungicide active ingre-

dients were registered for use in Hungary in 2022, in the case of 3 of which, the avail-

able data can be considered incomplete based on the aspects of the comparative ana-

lysis. We assessed 68 active ingredients for their environmental-ecotoxicological anal-
ysis from 18 aspects, using data from the international databases of PPDB, OEHHA, 

US EPA, WHO, and PAN, as well as additional scientific and critical datasets. Accord-

ing to the environmental health data, the percentage of persistent compounds among 

fungicides is surprisingly high, where the DT50 (half-life in soil) value is higher than 3 

months. The end of the era of azole/conazole-type fungicides can be announced. The 

use of copper-containing preparations should be limited not only in organic cultiva-
tion but their withdrawal from conventional plant protection should also begin. Moni-

toring of copper compounds should also be carried out during tests of the soils of his-

torical wine regions. Our country manages a relatively high number of active ingredi-

ents within the range of active ingredients authorized in the European Union, but 

technology optimization focused on reducing environmental loads is lacking. 
 
Keywords: Béla Darvas, András Székács, fungicide, azole/conazole-type fungicides, copper, side effects 

mailto:mott@bdarvas.hu
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A hazánkban alkalmazásra kerülő 
gombaölő szerek száma 2015-ig ösz-
szesen 135 volt [Nechay és Darvas, 
2015]. 1962-ben a felhasznált fungici-
dek száma 10 volt, amelyet követően 
40 év elteltével 2002-ben a választék 
92-re bővült. Az Európai Unióhoz való 
csatlakozás után kezdődött meg a ha-
tóanyagok felülvizsgálata, illetve ha-
zánk növényvédőszer-választékának 
korszerűsítése is. A többlépcsős Euró-

pai Uniós hatóanyag-revízió a 2022-
ben rögzített felhasznált hatóanyag 
számot 71-re csökkentette le (1. táb-

lázat), ami még mindig jelentős vá-
laszték. Azt is észre kell vennünk, 
hogy az európai újraengedélyezés (re-
regisztráció) helyettesítési problémák 
miatt ezt a csoportot érintette legke-
vésbé, vagyis itt érte el a legkevésbé 
jelentős eredményeket. 

Hatóanyag Kivonás időpontja 

propineb 2018.03.22. 

thiram (= TMTD) 2018.10.30. 

propiconazole 2018.12.19. 

quinoxyfen 2018.12.27. 

fenpropimorph 2019.04.30. 

chlorothalonil 2019.05.20. 

triadimenol 2019.08.31. 

epoxiconazole 2020.04.30. 

benalaxyl 2020.10.05. 

thiophanate-methyl 2020.10.19. 

mancozeb 2021.01.04. 

carboxin 2021.05.31. 

cyproconazole 2021.05.31. 

myclobutanil 2021.05.31. 

pencycuron 2021.05.31. 

flutriafol 2021.05.31. 

famoxadone 2021.09.09. 

fluquinconazone 2021.12.31. 

prochloraz 2021.12.31. 

isopyrazam 2022.06.08. 

1. táblázat: Az utóbbi öt évben kivont 20 gombaölő hatóanyag 

A csoportban magas (16) a helyettesí-
tésre kijelölt hatóanyagok száma (2. 

táblázat). Fel kell figyelmünk arra is, 
hogy a rézvegyületekkel kapcsolatban 
nem pusztán arról van szó, hogy ön-
korlátozást vezet be a biogazdálkodás, 
hanem hogy a hagyományos növény-
védelemből is kiszorításra kerülnének 

ezek a vegyületek, ha akadna helyet-
tesítésre alkalmas alternatíva. Mindez 
azt jelenti, hogy a biogazdálkodás is 
használ legalább egy szükségtechnoló-
giát, s az abban való megalkuvás 
csöppet sem üdvözlendő [Darvas, 
2018]. 
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Madarakra a cyproconazole és tetraco-
nazole, továbbá más konazol-típusú 
vegyületek jelentősen mérgezők. Ha-
lakra és vízibolhákra a strobin-típusú 
vegyületek veszélyessége érdemel ki-
tüntetett figyelmet. A hasznos vízi 
szervezetekre és gilisztákra gyakorolt 
toxikus hatások a rézvegyületekre hív-
ják fel a figyelmet, amelyek ökológiai 
termesztésben való alkalmazása ebből 
a szempontból is megkérdőjelezhető. 
Nagyon keveset tudunk a gombaölő 
szerek talajban élő gombákra kifejtett 
hatásairól, ami a gombaölő szerek en-
gedélyezésének súlyos hiányossága 

[Darvas et al., 2016]. 
A növényvédelmi célra gyártott szinte-
tikus hatóanyagok környezet-
egészségügyi elemzése több szempont-
ból is igen nehézkes. Egyrészt az Eu-
rópai Unióban folyamatosan zajló re-
regisztráció során a hatóanyagokat a 
kor toxikológiai követelményeinek újra 
meg kell feleltetni, ezért a vizsgálatba 
vonható hatóanyagok évről évre vál-

toznak. A hatóanyagok számának bő-
vülése teremt némi utánpótlást, de 
inkább a rendelkezésre álló készlet 
leépítéséről van szó, hiszen az intenzív 
fejlesztés elhagyta ezt a terepet. Évti-
zedekkel ezelőtt kifejlesztett, többnyire 
generikus hatóanyagokkal dolgozik a 
mai növényvédelem. Elmondhatjuk 
tehát, hogy jelenleg a kémiai növény-
védelmet illetően nem a jelen tudomá-
nyáról van már szó. A kapcsolatos 
nemzetközi vállaltok a tevékenységü-
ket a vetőmagot is magában foglaló 
géntechnológia felé fordultak, ami az 
Európai Unióban továbbra sem sike-
res, pont a szabadalmaztatás miatt 
előálló technológiadíjas fajták miatt. 
Mindez persze leginkább a gyomirtó 
szerek piacát érinti a hatóanyag-tűrő 
fajták miatt. 
A 2021-ben irtószerekkel kapcsolat-
ban publikált munkánk [Darvas és 
Székács, 2021] után, most a gomba-
ölő szerek feldolgozását céloztuk meg, 
amelyekkel a legnehezebben boldogul 

Hatóanyag Engedély 

8-hidroxi-kinolin* 2023.12.31. 

benzovindiflupyr* 2023.03.02. 

Bordói lé * 2025.12.31. 

bromuconazole* 2024.01.31. 

réz-hidroxid* 2025.12.31. 

réz-oxid* 2025.12.31. 

réz-oxiklorid* 2025.12.31. 

cyprodinil* 2023.04.30. 

difenoconazole* 2023.12.31. 

dimoxystrobin* 2023.01.31. 

fluopicolide* 2023.05.31. 

ipconazole* 2024.11.30. 

metconazole* 2023.04.30. 

paclobutrazol* 2023.05.31. 

tebuconazole* 2023.08.31. 

ziram* 2023.04.30. 

2. táblázat: Helyettesítésre kijelölt gombaölő hatóanyagok*  
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az Európai Unió re-regisztrációja, hi-
szen helyettesítő technológiákat nem 
tud felmutatni. A növényi betegségek 
jelentős részét mikroszkopikus gom-
bák okozzák, azonban nagyon sok ví-
rusos (kiemelhetően a burgonya és a 
paprika betegségei) és baktériumos 

(pl. Erwinia amilovora) betegség is 
akad, amelyek elleni védekezés megol-
datlan a kémiai növényvédelem terü-
letén. Ezeknél a mezőgazdasági gén-
technológiai megoldások kézenfekvők 
lennének, de mégsem itt születtek az 

eddig megoldások. 
Jelenlegi munkánk során az Európai 
Unióban engedélyezett hatóanyagok 
listájából indultunk ki, majd ebből 
válogattuk le a Nébih (Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal) adatbázi-
sában érvényes hazai engedéllyel ren-
delkező hatóanyagokat. A feldolgozá-

sunk tehát speciálisan Magyarország-
ra vonatkozik. Az Európai Unióra vo-
natkozó elemzést a hazai feldolgozás 
után tervezzük. Az 1. ábrán látható, 
hogy az Európai Unióban pillanatnyi-
lag engedélyezett 455 hatóanyagból az 
egyes tagországok eltérő profilt válasz-
tanak alkalmazásra. Hazánkra nem 
jellemző a válogatás, vagyis a tagor-
szági átlagnak megfelelő arányban vá-
laszt. Miközben a Nébih vezetése a 
csökkenő hatóanyag-választék miatt 
folyamatosan a technológiai problé-

mákról beszél, Dánia és Olaszország 
sokkal kisebb hatóanyagszámmal és 
eredményesen oldja meg a növényvé-
delmet. Hazánkban egyébként hiány-
zik a fejlesztőgárda (korábban ilyenek 
voltak a növényvédelmi állomások bio-
lógiai laboratóriumai), amely techno-
lógiaoptimalizására rendezkedne be. 

1. ábra: Az Európai Unióban engedélyezett és az egyes tagországokban fel-
használt hatóanyagok száma 
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https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances
https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso
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Az értékelés módszere 

A különböző hatóanyagokat öt fő kör-
nyezet-egészségügyi szempontrend-
szer szerint bíráltuk el, amelyek alap-
ján összehasonlításra alkalmas adato-
kat nyertünk ki. A megítélést tekintve 
a kritikai adatbázis magas (high), kö-
zepes (moderate) és alacsony (low) be-
sorolásait fogadtuk el és rendeltük 
hozzá a büntetőpontokat. 

- 1. Akut toxicitás 
Az akut toxicitás a legrégebb óta mért 
paraméter, amely a balesetveszélyes-

ségre mutat rá, továbbá alkalmazásá-
val lehetőség nyílik a hatóanyagok to-
xicitásnak összehasonlítására a kivá-
lasztott modellszervezeteken. A PPDB 
(Pesticide Properties Database) volt 
számunkra az iránymutató adatbázis. 
Emlős (patkány), madár, hal, rákok, 
méhfélék és giliszták azok az egysé-
gek, ahol összehasonlításra alkalmas 

mennyiségű adat gyűlt össze. A mada-
rak és halak vonatkozásában nincs 
konkrét modellfaj, így az összehason-
lítás csak részleges lehet. Nincs vizs-
gálat kétéltűek és hüllők vonatkozásá-
ban. A legnagyobb probléma azonban, 
hogy a szervesanyag bomlását előidé-
ző mikroszkopikus talajgombákat 
érintő tesztelés elmarad, pedig a ki-
permetezett gombaölő szerek többsége 
a talajra kerül és bemosódik abba, 
vagyis meghatározó szerepet játszhat 
a talajminőség és a humuszképződés 

alakulásában. Érthetetlen, hogy 
mindez miként kerülte el eddig az 
ökotoxikológusok figyelmét, hiszen 
mindez a gombaölőket sokkal kedve-
zőbb megítélésben hagyta, mint ami a 
valóságos tényállás. A talajban élő, 
szimbionta (1. kép) és lebontó gombá-
kon való tesztelés kidolgozása jogos és 
sürgető igény. 

1. kép: Mikorrhiza-kolonizált gyökércsúcs (forrás) 

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/atoz.htm
https://www.pacifichorticulture.org/articles/mycorrhizal-fungi-natures-key-to-plant-survival-and-success/
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Az akut toxicitás paraméterei közül a 
ge r inceseken  é s  mé h fé l éken 
(beporzókon) való veszélyességi érté-
ket kétszereztük. Az akut toxicitás te-
rületéről, így 24 büntetőpont volt 
gyűjthető, ami a lehetséges összpont-
szám egynegyede. 

- 2. Környezetkémiai paraméterek 
A környezetkémiai paraméterek érté-
kelése során a megmaradóképesség 
(perzisztencia) és a vízszennyező ké-
pesség meghatározó. A PPDB és a US 
EPA (US Environmental Protection 
Agency) adatbázisok következtetéseit 
használtuk. Mindkét választott para-
méter háromszoros súllyal került mér-
legelésre, hiszen a környezetben való 
tartós megmaradás a hatások megje-
lenésének valószínűségét jelentősen 
megnöveli. A kategóriában összesen 
18 büntetőpont gyűjthető. Meglepő, 
hogy a vízszennyező képesség össze-
foglalására napjainkban nem vállal-
koznak olyan könnyen, mint a múlt 
század végén, amelynek a folyamat 
összetettsége lehet az oka. 
- 3. Krónikus toxicitás 
A krónikus toxicitás értékelése során 
a mutagenitásra, a karcinogenitásra, 
a reproduktív toxicitásra (beleértve a 
teratogenitást is), illetve a hormon- és 
immunmoduláns hatásokra térünk ki. 
A PPDB, a US EPA, az OEHHA (Office 
of Environmental Health Hazard As-
sessment) és az IARC (International  
Agency for Research on Cancer, WHO) 
listái voltak ebben számunkra mérv-
adóak. Hormonmoduláns hatások 
megítélését illetően támaszkodtunk 
még szakterületi munkákra is [Darvas 
és Székács, 2006; Mnif et al., 2011; 
Darvas, 2016; Darvas et al., 2017], 
hiszen az Európai Unió állásfoglalásai 
még nem véglegesek. Az immunmo-
duláns hatások – miközben a rézké-
szítményeknek is van ilyen hatásuk – 
megítélésére jelenleg nem áll rendel-
kezésre naprakész adatbázis [Repetto 

& Baliga, 1996]. A krónikus toxicitás 
kategóriában 45 büntetőpontot lehe-
tett gyűjteni, vagyis a pontok közel 
felét. Hozzátehetjük, hogy ez a legag-
gályos csoport, amelyhez olyan beteg-
ségek köthetők, amelyek kialakulásá-
nak okai nehezen azonosíthatók, ezért 
ebben az esetben nem lehetünk elég 
elővigyázatosak. 
- 4. Kiemelt nemzetközi listákon való 
megjelenés 
Efféle listákra csak olyan hatóanyagok 
kerülnek fel, amely kivonásáért szé-

leskörű nemzetközi összefogás indult. 
A WHO (World Health Organization), 
illetve a PAN (Pesticide Action Network) 
adatbázisok voltak számunkra mérv-
adók és itt 25 pont volt gyűjthető. 

- 5. Hasznos szervezeteket kímélő ha-
tás 
Az elemzés során maximum 112 bün-
tetőpont gyűjthető, amiből 12 pont 
levonásra kerülhet, amennyiben a ha-
tóanyag rendelkezik kímélő hatással 
ízeltlábú parazitoidokon, ragadozókon 
és algákon. Megemlítésre méltó, hogy 
különösen az algák esetében igen hiá-
nyos a rendelkezésre álló adatbázis. A 

PPDB adatbázisa volt számunkra a 
mérvadó. 
 
Gombaellenes készítmények 

A gombás növényi betegségek elleni 
védekezés szinte kizárólagosan szinte-
tikus vegyületekre épül, dacára an-
nak, hogy ismeretesek mikrobiális 
eredetű fungicidek. Még a biotermesz-
tés is a réz- és kéntartalmú készítmé-
nyekre támaszkodik, azt állítva ezek-
ről a készítményekről, hogy természe-
tes eredetűek, ami azonban nincs így. 
A kéntartalmú készítmények például 
többnyire az olajfinomítás mellékter-
mékei, de a rézsókat sem bányásszák. 
- I. Biológiai ágensek 
A szintetikus készítmények ellenpont-
jaként megjelenő biológiai ágensekre 
igen kevés figyelem irányul (3. táblá-

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/atoz.htm
https://www.epa.gov/ccl/contaminant-candidate-list-3-ccl-3
https://www.epa.gov/sdwa/2021-human-health-benchmarks-pesticides
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/atoz.htm
https://www.epa.gov/ccl/contaminant-candidate-list-3-ccl-3
https://www.epa.gov/sdwa/2021-human-health-benchmarks-pesticides
https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list
https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications/
https://www.4c-services.org/wp-content/uploads/2020/07/200714_4C-Pesticide-Lists_v4.0.pdf
https://pan-international.org/wp-content/uploads/PAN_HHP_List.pdf
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/atoz.htm
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zat), aminek oka a magas páratarta-
lom-igény és a változékony hatékony-
ság. Elemzésünk ezekre nem terjed ki 
– hiszen nagyon más jellegűek, mint a 
szintetikus vegyületek –, de többségük 
bizonyára kedvező minősítésű lenne. 
Mindez azonban feltételezés csupán, 

hiszen ez esetekben a teljes genetikai 
jellemzés szükségesnek látszik (ezért 
csak karakterizált törzseikből készült 
készítmények kerülhetnek a növény-
védelmi gyakorlatba), továbbá más 
jellegű elemzést igényelnének. 

Név Gyártó Készítmény Hatás 

Ampelomyces quisqualis I10 Ecogene AQ10 F 

Bacillus amyloliquefaciens Certis Amylo-X*
 F 

Bacillus pumilus QST 2808 AgraQuest Sonata F 

Bacillus subtilis GB 03 Gustafson Kodiak F 

Bacillus subtilis MBI 600 MicroBio Subtilex F 

Bacillus subtilis QST 713 AgraQuest Serenade, Rhapsody F, B 

Candida oleophila I82 Ecogene Aspire F 

Coniothyrium minitans 91-08 Bayer Contans*
 F 

Pantoea agglomerans C9-1 PHT C9-1 B 

Pepino mosaic virus Scientia Terrae PMV-01*
 V 

Pseudomonas aureofaciens Tx-1 ESS Spot-Less F 

Pseudomonas syringae ESC-10, ESC-11 EcoScience BioSave F 

Pythium oligandrum Biopreparaty Polyversum*
 F 

Streptomyces K61 Kemira Lalstop K61*
 F 

Streptomyces lydicus WYEC 108 Natural Ind. Actinovate F 

Talaromyces flavus V117b Prophyta Protus F 

Tichoderma asperellum Kwizda Xilon*
 F 

Trichoderma atroviride Bayer Vintec*
 F 

Trichoderma harzianum T-22 Koppert Trianum*
 F 

Trichoderma harzianum TH 35, TH 315 Mycontrol Root Pro F 

Trichoderma harzianum T-39 Makteshim Trichodex F 

Trichoderma virens GL-21 Certis SoilGard F 

3. táblázat: Mikrobiológiai virucidek (V), baktericidek (B) és fungicidek (F) 

Darvas et al. [1999], Copping [2001] és Ocskó et al. [2022]* alapján 

- II. Szintetikus gombaölő szerek 
A gombaölő szerek elemzésénél fel-
tűnt, hogy igen rosszak a perzisztenci-
ára (megmaradóképességre) utaló ér-
tékek (2. ábra), ami a krónikus toxici-
tási mutatókban is megmutatkozik. 
Újabb példákat látunk arra, hogy a 
konazol-típusú hatóanyagok környe-
zeti viselkedése elégtelen és mindez 

erős hormonmoduláns hatásaikkal jár 
együtt. Egyetlen, az 1. ábrán megta-
lálható anyagnak sem lenne keresni-
valója az elővigyázatos növényvédelmi 
gyakorlatban. Pusztán ez a tény is 
elégséges lenne az eltávolításukhoz, 
hiszen DT50-értékeik meghaladják a 
három hónapot. 



Ökotoxikológia, 4. évfolyam, 2. szám 

 -11- 

A 2. ábrán egyik réztartalmú ható-
anyag sincs feltüntetve, bár a Cu2+-
ion a talajokban felhalmozódik (2. 

kép), vagyis ebben a tekintetben rosz-
szabb, mint bármelyik szerves, szinte-
tikus vegyület. Az adatbázisok szerint 
a rézsók gyorsan bomlanak és a réz-
ion a természetes talajoknak is része. 
Csakhogy történelmi szőlő- és gyü-
mölcsösterületeken a felhalmozódásá-
nak mértéke messze meghaladhatja 
már az átlagos mennyiséget. Az orszá-

gos felülvizsgálat éppen időszerű len-
ne, s legfőképpen a biogazdaságok 
esetében, hiszen ott a rézhasználat 
szinte kizárólagos. 
Az értékelés során összesen 68 fungi-
cid hatóanyagot elemeztünk, azonban 
három hatóanyag (a kálium-hidrogén-
karbonát, a kálium-foszfonát és a pro-
pamocarb) esetében az adatok nem 
voltak elégségesek. Az adatelemzés 
hatóanyagra vonatkozik, vagyis a ké-
szítményre jellemző sajátságokat nem 

veszi figyelembe. Néha a gyártási/
tárolási profil ronthat a helyzeten, pl. 

a ditiokarbamátok (ziram, metiram), 
amelyek ETU (etilén-tiokarbamid) -
szennyezettsége jelentősen ronthat a 
hatóanyagok toxikológiai megítélésen. 
A formázás, vagyis a készítmény előál-
lítása során használt adalékanyagok 
sokat változtathatnak egy hatóanyag 
megítélésén, vagyis a készítményen-
kénti utóellenőrzés nagyon is fontos 
nemzeti feladat lenne, bár ez nálunk 
általában elmarad. 
A hazánkban alkalmazható gombaölő 
hatóanyagok legrosszabb megítélésű 
egyharmadát a 3. ábrán foglaltuk 
össze. Gombaölő szerekre nem jellem-
zők azok a rossz akut toxicitási muta-
tók, amelyek az idegméreg-típusú irtó-
szereket jellemezték. Általában a kró-
nikus toxicitási mutatók alapján vá-
laszthatók szét a hatóanyagok, s nap-
jainkban főként a hormonmoduláns 
hatások a legjelentősebbek, amelyek 

2. ábra: Néhány hazánkban használható gombaölő hatóanyag bomlási felezé-
si ideje (DT50) laboratóriumi talajban, 20°C-on (a csillaggal jelzettek az Euró-

pai Unió helyettesítésre kijelölt hatóanyagai) 
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reprodukciós toxicitásban is megnyil-
vánulnak. Az értékelt fungicid ható-
anyagok közül még az azol/konazol-
típusú gombaölők (pl. imazalil, tebuco-
nazole stb.) említhetők meg, amelyek-
nek hormonmoduláns hatása jelentős. 
Tetézi a bajt, hogy az idetartozó ható-
anyagoknak lassú a környezeti bomlá-
sa. A csoportból több szerkezetileg ro-
kon vegyület életmentő hatású lehet a 

belső humán mikózisbetegségekben, 
így az orvosok kérték a mezőgazdaság-
ban használt hatóanyagok kivonását, 
mert a keresztrezisztencia-viszonyok 
fenyegetőek. Az antibiotikumok eseté-
ben ilyen korábban már megtörtént, s 
ezért nem lehet bakteriális növénybe-
tegségek esetében szélesspektrumú 
antibiotikumokat alkalmazni. 

2. kép: Réztartalmú készítménnyel kezelt szőlőlevél (forrás) 

imazalil
dimoxystrobin*

captan
ziram*

tebuconazole*
thiabendazole

difenoconazole*
copper oxychloride*

metiram
penconazole

bupirimate
copper hydroxide*

fluazinam
pyriofenone
fludioxonil

benzovindiflupyr*
metrafenone

bromuconazole*
fenpropidin

penthiopyrad
pyraclostrobin

bixafen
cymoxanil
hymexazol

metconazole*

01020304050 0 10 20 30 40 50

akut toxicitás kímélés környezet krónikus toxicitás listás ítélet

3. ábra: A gombaölő szerek környezet-egészségügyi szempontok szerint meg-
ítélhető legfenyegetőbb egyharmada (a csillaggal jelzettek az Európai Unió he-

lyettesítésre kijelölt hatóanyagai) 

https://www.winespectator.com/articles/is-copper-safe-for-wine
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trifloxystrobin
cyprodinil*

fluxapyroxad
ipconazole*

prothioconazole
pyrimethanil
cyflufenamid

isofetamid
kresoxim-methyl

paclobutrazol*
triticonazole
iprovalicarb
amisulbrom

benalaxyl-M
boscalid

copper oxide*
mefentrifluconazole

dithianon
mandestrobin

spiroxamine
oxathiapiprolin

01020304050 0 10 20 30 40 50

akut toxicitás kímélés környezet krónikus toxicitás listás ítélet

dimethomorph
fluopicolide*
fluoxastrobin

benthiavalicarb
bordeaux mixture*

metalaxyl
metalaxyl-M

8-hydroxyquinoline*
dodine

fenpicoxamid
azoxystrobin

fenpyrazamine
fluopyram
zoxamide

mandipropamid
acibenzolar-S-methyl

flutolanil
fosetyl

ametoctradin
fenhexamid
valifenalate

sulphur

01020304050 0 10 20 30 40 50

akut toxicitás kímélés környezet krónikus toxicitás listás ítélet

4. ábra: A gombaölő szerek környezet-egészségügyi szempontok szerint meg-
ítélhető neutrális egyharmada (a csillaggal jelzettek az Európai Unió helyette-

sítésre kijelölt hatóanyagai) 

5. ábra: A gombaölő szerek környezet-egészségügyi szempontok szerint meg-
ítélhető legjobb egyharmada (a csillaggal jelzettek az Európai Unió helyettesí-

tésre kijelölt hatóanyagai) 
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A gombaölő hatóanyagok átlagos be-
sorolású egyharmadának szereplői (4. 
ábra) nem tűnnek ki a különféle listá-
kon. Piacuk segítését nem látjuk indo-
koltnak, de pillanatnyilag ezeknél sür-
gősebb megoldandó feladatokat lá-
tunk. 
A gombaölő szerek környezet-egész-
ségügyi szempontok szerint megítélhe-
tő legjobb (legkevésbé kockázatos) 
egyharmada (5. ábra) a helyettesítés-
re kijelöltek kivételével támogatásra 
érdemes, vagyis felvehetők a környe-

zetbarát növényvédelmi listákra és 
használatukkal bizonyos fokú környe-
zetkímélés megoldható lehet. Mindezt 
azzal a fenntartással kell kezelni, hogy 
a területen meghatározott eredmények 
miatt a listák éves felülvizsgálata 
szükségszerű. 
 

Teendők 

Sürgősen felül kell vizsgálni a talaj-
szennyező és immunmoduláns rézké-
szítmények körét, mert bár korábban 
bekerültek a helyettesítésre kijelölt 
anyagok közé, azonban ezt 2022-ben 
visszavonták, bizonyára azért, mert az 
ökotermesztés fontos növényvédelmi 
eszköz nélkül maradna. A gombaölő 
szerek talajképző mikroorganizmusok-
ra gyakorolt hatására nincs modell-
szervezet, pedig nyilvánvaló, hogy 
akadályozzák a mikroszkopikus gom-
bák általi szervesanyag-lebontást, 
amely mellékhatást nagyban elősegíti, 
hogy sok közöttük a perzisztens 
(megmaradóképes) hatóanyag. Jelen-

leg a fungicidekről alkotott képünk 
kedvezőbb annál, mint, amit azok va-
lójában a környezetünkre kifejtenek. 
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A Magyarországon alkalmazott gyomirtó szerek 
összehasonlító elemzése 

 

Darvas Bélaa és Székács Andrása,b 
aMagyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest; bMATE Környezettudományi Intézet, 

Agrár-környezettudományi Kutatóközpont, Budapest – bdarvas@bdarvas.hu 

SZAKCIKK 

A növényvédőszer-engedélyezési dokumentumok szerint Magyarországon 
2022-ben 80 szintetikus gyomirtó hatóanyagot lehetett használni, melyek kö-
zül 8 esetében a rendelkezésre álló adatok az összehasonlító elemzés végre-

hajtásának szempontjai alapján hiányosnak tekinthetők. 72 hatóanyagot 18 
szempontból értékeltünk, amelyeknek környezeti-ökotoxikológiai elemzéséhez 

a nemzetközi PPDB, OEHHA, US EPA, WHO és PAN adatbázisokat, illetve to-
vábbi tudományos igényű, kritikai adatsorokat használtunk. A környezet-
egészségügyi adatok a gyomirtó szerek vízszennyező képességére és krónikus 
toxicitására hívják fel a figyelmet. Az utóbbi idők legnagyobb problémáit a 
már kivont triazin-típusú hormonmoduláns mellékhatású (atrazine és társai) 
okozták. Napjaink kiemelkedő konfliktusa a rákkeltéssel gyanúsított glypho-
sate hatóanyag használata az Európai Unióban. Feltűnően gyarapodnak a 
szulfonil-karbamid-tűrő gyomfajok. A gyomirtó hatóanyagokra tűrőképes 
GMO fajtaszabadalmak húsz év után sem nyerték el az Európai Unió tagor-
szágainak támogatását. 
 
Kulcsszavak: Darvas Béla, Székács András, herbicid, atraznie, glyphosate, GMO, mellékhatások  

Comparative analysis of herbicides used in Hungary 
 

Béla Darvasa and András Székácsa,b 
 aHungarian Society of Ecotoxicology, Budapest; bMATE Institute of Environmental Sciences, Agro-

Environmental Research Centre, Budapest  
 

According  to the pesticide registration documents, 80 synthetic herbicide active in-

gredients were registered for use in Hungary in 2022, in the case of 8 of which, the 

available data can be considered incomplete based on the aspects of the comparative 

analysis. We assessed 72 active ingredients for their environmental-ecotoxicological 
analysis from 18 aspects, using data from the international databases of PPDB, 

OEHHA, US EPA, WHO, and PAN, as well as additional scientific and critical da-

tasets. Environmental health data draw attention to the water-polluting potential and 

chronic toxicity of certain herbicides. The biggest problems of recent times have been 

caused by the already banned triazine-type endocrine disruptors (atrazine etc.). The 

use of the active ingredient glyphosate, suspected of carcinogenicity, is a major con-
flict in the European Union today. Sulfonylurea-tolerant weed species are growing 

remarkably. Even after twenty years, GMO crop variety patents for tolerance to herbi-

cide active ingredients have not gained the support of the Member States of the Euro-

pean Union. 
 
Keywords: Béla Darvas, András Székács, herbicide, atrazine, glyphosate, GMO, side-effects  

mailto:mott@bdarvas.hu
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A hazánkban alkalmazható gyomirtó 
szerek száma 2015-ig összesen 188 
volt [Gyurcsó és Darvas, 2015]. 1962-
ben a felhasznált fungicidek száma 7 
volt, amelyet követően 40 év elteltével 
2002-ben a választék 148-ra bővült, 
ugyanis az agrártárca nem rendelke-
zett kellő kapacitással a felülvizsgálat 
megoldásához, így az engedélyezett 
hatóanyagok száma folyamatosan bő-
vült. Az Európai Unióhoz való csatla-
kozás után kezdődött meg a ható-
anyagok felülvizsgálata, illetve hazánk 

növényvédőszer-választékának korsze-
rűsítése. A többlépcsős Európai Uniós 
hatóanyag-revízió a 2022-ben rögzített 
felhasznált hatóanyag számot 80-ra 
csökkentette le (1. táblázat), ami 
még mindig igen tekintélyes választék, 
bár hazánkban egyre erősödnek azok 
a szergyártók és -forgalmazók által 

befolyásolt hangok, amelyek ezt a szá-
mot már keveslik. Elemző munkánk-
ban nyolc hatóanyagot (lásd később) 
nem tudtunk értékelni az elégtelen 
mennyiségű adat miatt, ami szá-
munkra igen meglepő. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a ható-
anyagkivonás jelentős technológiafej-
lesztési munkát igényelne, amelyet 
korábban a növényvédő állomások bi-
ológiai laboratóriumai végezték el. Az 
ilyen típusú fejlesztő munka azonban 
a Nébih (Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal) működése alatt le-
állt, így a rendelkezésre álló ható-
anyagválaszték optimális kihasználá-
sán nem dolgoznak. A mezőgazdasági 
alapkutatással foglalkozó kutatóinté-
zeti stábok növényvédő szerekkel kap-
csolatos összehasonlító és fejlesztő 
munkát nem végeznek. 

1. táblázat: Az utóbbi öt évben kivont gyomirtó hatóanyagok  
(† a Nébih adatbázisában nem található meg)  

A csoportban magas (17) a helyettesí-
tésre kijelölt hatóanyagok száma (2. 

táblázat), amelyek gyakran előre jel-
zik a későbbi kivonást. Fel kell figyel-

nünk arra is, hogy a vizsgált ható-
anyagok esetében a szulfonil-
karbamid-vegyületek száma emelke-
dést mutat. 

Hatóanyag Kivonás időpontja 

glufosinate 2018.07.31. 

oxasulfuron 2018.08.08. 

diquate 2018.11.14. 

flurtamone† 2018.12.27. 

quinoclamine 2018.12.31. 

chloridazon 2018.12.31. 

propanil† 2019.01.30. 

desmedipham 2019.07.01. 

chlopropham 2019.07.08. 

ethametsulfuron-methyl 2020.09.14. 

bromoxynil 2020.10.17. 

topramezon† 2021.01.27. 

azimsulfuron 2021.12.31. 
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Az állandó testhőmérsékletű gerince-
sekre nézve a hatóanyagok közül a 

metribuzin és a haloxyfop-P közepesen 
veszélyes. Vízi élőlényekre a pyraflu-
fen-ethyl kockázatosnak bizonyult. 
Földigilisztára a flazasulfuron jelentő-
sen mérgező. A mézelő méhre orális és 
kontakt módon ható gyomirtók rész-
ben átfednek egymással. Esetükben a 
phenmedipham, sulfosulfuron, imaza-
mox, metsulfuron-methyl és ethofu-
mesate mérsékelt toxicitást mutat 
[Gyurcsó et al., 2016]. 
A gyomirtó szerek piacát az évtizedek-
kel ezelőtt kifejlesztett generikus ható-
anyagok jellemzik. A nemzetközi válla-
latok a tevékenységükkel a szabadal-
maztatott GM-vetőmagot is magában 
foglaló géntechnológia felé fordultak 
és olyan hatóanyag-tűrő fajták kerül-
tek kialakításra (1. ábra), amelyek 

közül kiemelkedik a glyphosate-tűrő 
fajták magas száma [Darvas és Gyur-

csó, 2020]. A glyphosate-tűrő fajták 
esetében a hatóanyag-kivonás a kap-
csolatos fajtaválaszték alkalmatlanná 
válását jelenti. Az Európai Unió eddig 
egyetlen GMO-nak minősített herbi-
cidtűrő fajtát sem engedett közter-
mesztésbe (a Clearfield technológia 
nincs felsorolva az EUginius-
adatbázisában mint idetartozó), azon-
ban importtal való beszállítását és fel-
dolgozását sok fajtacsoport esetében 
engedélyezte [Darvas és Gyurcsó, 
2020]. Különösképpen vonatkozik ez a 
GM-szójafajták takarmányokba való 
keverésére. 
A 2021-ben irtószerekkel kapcsolat-
ban publikált munkánk [Darvas és 
Székács, 2021b] után most a gyomirtó 
szerek elemzését céloztuk meg, ame-
lyek gyakorlatban való hasznosítása a 
leginkább jellemző. Jelentős különb-
ség – az észak-amerikai viszonylatban 
–, hogy az Európai Unió területén a 

2. táblázat: Helyettesítésre kijelölt gombaölő hatóanyagok*  
(† a Nébih adatbázisában nem található meg)  

Hatóanyag Engedély 

diclofop†*
 2023.05.31. 

diflufenican*
 2023.12.31. 

flufenacet*
 2023.10.31. 

flumeturon*
 2024.08.31. 

flurochloridone*
 2023.05.31. 

halosulfuron-methyl†*
 2023.09.30. 

lenacil*
 2023.12.31. 

metribuzin*
 2023.07.31. 

metsulfuron-methyl*
 2023.03.31. 

nicosulfuron*
 2023.12.31. 

oxyfluorfen*
 2024.12.31. 

pendimethalin*
 2024.11.30. 

propyzamide*
 2025.06.30. 

prosulfuron*
 2024.07.31. 

sulcotrione*
 2023.08.31. 

tembotrione*
 2024.07.31. 

tri-allate†* 2023.12.31. 
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HT-növények (herbicide tolerant) vetési 
engedély hiányában nem jelentek 
meg. A géntechnológiai ipar, most a 
génszerkesztés felől próbál közelíteni, 
de a Curia (az Európai Unió Bírósága) 
döntése értelmében a génszerkeszett 
növények is a GMO jogi szabályozása 
alá tartoznak. 
A jelenlegi munkánk során az Európai 

Unióban engedélyezett hatóanyagok 
listájából indultunk ki, majd ebből 
válogattuk le a Nébih adatbázisában 
érvényes hazai engedéllyel rendelkező 
hatóanyagokat. A feldolgozásunk te-
hát speciálisan Magyarországra vonat-
kozik. Az Európai Unióra vonatkozó 
elemzést a hazai feldolgozás után ter-
vezzük. 

1. ábra: Herbicidtoleráns (HT) növények és a tolerancia kialakítását célzó 
gyomirtó hatóanyagok (A hatóanyag alatti évszám a kifejlesztés évét jelenti. A 

piros x kivonást, a kék x közeljövőben lehetséges kivonást jelöl.) 

Az értékelés módszere 

A különböző hatóanyagokat öt fő kör-
nyezet-egészségügyi szempontrend-
szer szerint bíráltuk el, amelyek alap-
ján összehasonlításra alkalmas ada-
tok nyerhetők ki. A megítélést tekintve 
a kritikai adatbázis magas (high), kö-
zepes (moderate) és alacsony (low) be-
sorolásait fogadtuk el és rendeltük 
hozzá a büntetőpontokat. 

- 1. Akut toxicitás 
Az akut toxicitás a legrégebb óta mért 
paraméter, amely a balesetveszélyes-
ségre mutat rá, továbbá alkalmazásá-
val lehetőség nyílik a hatóanyagok to-
xicitásnak összehasonlítására a kivá-
lasztott modellszervezeteken. A PPDB 
(Pesticide Properties Database) volt 

számunkra az iránymutató adatbázis. 
Emlős (patkány), madár, hal, rákok, 
méhfélék és giliszták azok a taxonómi-
ai egységek, ahol összehasonlításra 
alkalmas mennyiségű adat gyűlt ösz-
sze. A madarak és halak vonatkozásá-
ban nincs konkrét modellfaj, így az 
összehasonlítás csak részleges lehet. 
Nincs vizsgálat kétéltűek és hüllők 
vonatkozásában. A legnagyobb problé-
ma azonban a gyomirtó-hatóanyagok 
tekintetében az, hogy a különféle foto-
szintetizáló szervezetekre gyakorolt 
hatások (1. kép) kiterjedt és körülte-
kintő elemzése nem történt meg. A fo-
toszintetikus tevékenység gátlása 
megváltoztatja az élővizek [Klátyik et 
al., 2017a; 2022] és talajok algaössze-

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=204387&doclang=HU
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances
https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/atoz.htm
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tételét, így a természetes ökosziszté-
mát. A gyomirtó szerek túlnyomó 
többségére jellemző a viszonylagos víz-
oldékonyság, ami miatt a talaj- és fel-
színi vizeket könnyen elszennyezhetik. 
Az akut toxicitás paraméterei közül a 
gerinceseken és méhféléken (bepor-

zókon) való veszélyességi értéket két-
szereztük. Az akut toxicitás területéről 
így 24 büntetőpont volt gyűjthető, ami 
a lehetséges összpontszám egynegye-
de. Az algafélékre vonatkozó adatbázis 
építése ezen a területen kifejezetten 
szükséges volna. 

1. kép: Fotoszintetizáló szervezetek (forrás): cianobaktériumok – Cyanobacte-
ria (Oscillatoria cyanobacteria – fotó: Sinclair Stammers), zöldmoszatok – 

Chlorophyta és Charophyta (Netrium desmid – fotó: Marek Mis), kovamoszatok 
– Bacillariophyceae (fotó: Steve Gschmeissner), szemesostorosok (Euglena – 

fotó: Gerd Guenther) és növények (borsó (Pisum sativum) kloroplasztisz – fotó: 
Kari Lounatmaa)  

- 2. Környezetkémiai paraméterek 
A környezetkémiai paraméterek érté-
kelése során a megmaradóképesség 
(perzisztencia) és a vízszennyező ké-
pesség meghatározó szerepű. A PPDB 
és a US EPA (US Environmental Pro-
tection Agency) adatbázisok kövezteté-
seit használtuk. Mindkét választott 
paraméter háromszoros súllyal került 
mérlegelésre az alapértékekhez viszo-
nyítva, hiszen a környezetben való 
tartós megmaradás a hatások megje-
lenésének valószínűségét jelentősen 
megnöveli. A kategóriában összesen 

18 büntetőpont gyűjthető. Meglepő, 
hogy a vízszennyező képesség feldol-
gozása és értékelése mennyire elha-
nyagolt, pedig ebben az esetben ez sú-
lyosan esne a latba, vagyis jelenleg a 
gyomirtó szerek környezeti megítélése 
is kedvezőbb, mint ami a valóságos 
hatás. 
- 3. Krónikus toxicitás 
A krónikus toxicitás értékelése során 
a mutagenitás, a karcinogenitás, a 
reproduktív toxicitás (beleértve a tera-
togenitást is), illetve a hormon- és im-
munmoduláns hatásokra térünk ki. A 

https://www.thoughtco.com/all-about-photosynthetic-organisms-4038227
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/atoz.htm
https://www.epa.gov/ccl/contaminant-candidate-list-3-ccl-3
https://www.epa.gov/sdwa/2021-human-health-benchmarks-pesticides
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PPDB, a US EPA, az OEHHA (Office of 
Environmental Health Hazard Assess-
ment) és az IARC (International Agency 
for Research on Cancer, WHO) listái 
voltak ebben számunkra mérvadóak. 
Hormonmoduláns hatások megítélését 
illetően támaszkodtunk még szakterü-
leti munkákra is [Darvas és Székács, 

2006; Mnif et al., 2011; Darvas, 2016; 
Darvas et al., 2017], hiszen az Euró-
pai Unió állásfoglalásai még nem vég-
legesek. A területen folynak az elem-
zési munkák. 

- 4. Kiemelt nemzetközi listákon való 
megjelenés 
Efféle listákra csak olyan hatóanyagok 
kerülnek fel, amely kivonásáért szé-
leskörű nemzetközi összefogás indult. 
A WHO (World Health Organization), 
illetve a PAN (Pesticide Action Network) 
adatbázisok voltak számunkra mérv-
adók és itt 25 pont volt gyűjthető. 
- 5. Hasznos szervezeteket kímélő ha-
tás 
Az elemzés során maximum 112 bün-
tetőpont gyűjthető, amiből 12 pont 
levonásra kerülhet, amennyiben a ha-
tóanyag rendelkezik kímélő hatással 
ízeltlábú parazitoidokon, ragadozókon 

és algákon. A PPDB adatbázis volt 
számunkra a mérvadó. A fotoszinteti-
záló szervezeteken való hatások kellő 
pontosságú leírása itt bántóan hiány-
zik. 

Gyomirtó készítmények 

A gyomirtó készítmények elterjedése a 
gyakorlatban rendkívül gyors volt, mi-
vel kiváltotta a kapások foglalkoztatá-
sát, vagyis az emberi munkaerőt, így a 
termesztő termelési kiadásokat takarí-
tott meg. A biológiai gyomirtás kutatá-
sa is elkezdődött, bár kétségtelenül 
nem ért el olyan látványos sikereket, 
mint az ízeltlábúak ellen szemben al-
kalmazott Bacillus thuringiensis vagy 
az Azadirachra indica esetében, ezzel 
jelentős mértékben hozzájárulva ah-

hoz, hogy az integrált növényvédelem 
(IPM - integrated pest management) 
elterjedtsége csupán elvi szintű ma-
radt [Darvas és Székács, 2021b]. 
- I. Biológiai ágensek 
A szintetikus készítmények ellenpont-
jaként megjelenő biológiai ágensekre 
igen kevés figyelem irányul (3. táblá-

zat), aminek oka a magas páratarta-
lom-igény és a változékony hatékony-
ság. Elemzésünk ezekre nem terjed ki 
– hiszen nagyon más jellegűek, mint a 
szintetikus vegyületek –, de többségük 
bizonyára kedvező minősítésű lenne. 
Mindez azonban feltételezés csupán, 
hiszen ez esetekben a teljes genetikai 
jellemzés szükségesnek látszik (ezért 
csak karakterizált törzseikből készült 
készítmények kerülhetnének a gya-
korlatba), továbbá más jellegű elem-
zést igényelnének. 

Név Gyártó Készítmény Használat 

Chondostereum purpureum Koppert Biochon erdészet 

Coletotrichum gloeosporioides f. sp. aeschynomene Encore Collego rizs, szója 

Coletotrichum gloeosporioides f. sp. cuscutea China Luboa II Cuscuta-fajok ellen 

Coletotrichum gloeosporioides f. sp. malvae Encore BioMal Malva-fajok ellen 

Phytophthora palmivora Valent DeVine Citrus-félék 

Pseudomonas gladioli Microgen Camperico Poa-fajok ellen 

Sclerotinia sclerotiorum AgRes. Sclerodex Cardus és Cirsium ellen 

Xanthomonas campestris pv. poannua ESS Xpro Bioherbicide Poa annua ellen 

3. táblázat: Mikrobiológiai herbicidek Darvas et al. [1999] és Copping [2001] 
alapján  

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/atoz.htm
https://www.epa.gov/ccl/contaminant-candidate-list-3-ccl-3
https://www.epa.gov/sdwa/2021-human-health-benchmarks-pesticides
https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list
https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications/
https://www.4c-services.org/wp-content/uploads/2020/07/200714_4C-Pesticide-Lists_v4.0.pdf
https://pan-international.org/wp-content/uploads/PAN_HHP_List.pdf
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/atoz.htm
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- II. Szintetikus gyomirtók 
A gyomirtók elemzésénél feltűnhet, 
hogy a herbicid hatóanyagok élővizek-
ben való megjelenése gyakori, amelyek 
közül sok hatóanyag hormonmo-
duláns hatású, ami a nem célszerve-
zetek reprodukciós képességet befo-

lyásolja. Különösen kiemelkedők kö-
zülük a terbuthylazine kivételével már 
kivont triazin-típusú gyomirtók 
(atrazine és társai), amelyek jelentős 
szerepet játszhattak a kétéltűfajok 

[Hayes et al., 2002; 2010] megfogyat-
kozásában (2. kép). 

2. kép: Atrazine-feminizált Xenopus laevis hím/neonőstény [Hayes et al., 
2010] 

Az értékelés során összesen 72 gyom-
irtó hatóanyagot elemeztünk, azonban 

nyolc hatóanyag (bifenox, cloquintocet-
methyl, cyprosulfamide, fenoxaprop-P, 
fluazifop-P, isoxadifen-ethyl, mefenpyr 
és mesosulfuron) esetében az adatok 
nem voltak elégségesek a körültekintő 
elemzéshez. Az adatelemzés ható-

anyagra vonatkozik, vagyis a készít-
ményre jellemző sajátságokat nem ve-
szi figyelembe. Néha a gyártási/
tárolási profil ronthat a helyzeten, pl. 
a 2,4-D esetében, amely dibenzo-
dioxin (lásd Agent Orange használata 
a Vietnami Háborúban) -szennye-
zettsége jelentősen ronthat a ható-
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anyag toxikológiai megítélésén 
[Darvas, 2000]. A formázás, vagyis a 
készítmény előállítása során használt 
adalékanyagok sokat változtathatnak 
egy hatóanyag megítélésén (lásd POEA 
formázóanyag a glyphosate hatóanyag 
esetében), vagyis a készítményenkénti 
utóellenőrzés nagyon is fontos nemze-
ti feladat lenne, bár ez nálunk általá-
ban elmarad [Klátyik et al., 2017b; 
Székács & Darvas, 2018]. 
A hazánkban alkalmazható gyomirtók 
legrosszabb megítélésű egyharmadát a 

3. ábrán foglaltuk össze. A gyomir-

tókra nem jellemzők a rossz akut toxi-
citási mutatók, így általában a króni-
kus toxicitási mutatók alapján vá-
laszthatók szét a hatóanyagok, s nap-
jainkban főként a hormonmoduláns 
hatások a legjelentősebbek, amelyek 
reprodukciós toxicitásban is megnyil-
vánulnak. A mezőgazdaságban hasz-
nált gyomirtókra jellemző a tolerancia 
gyors kialakulása, vagyis bizonyos 
gyomfajok népességei idővel jelentős 
mértékű tűrőképességet mutatnak, 
ami azonban a hatóanyag további al-

kalmazását gátolja. 

3. ábra: A gyomirtó szerek környezet-egészségügyi szempontok szerint meg-
ítélhető legfenyegetőbb egyharmada (a csillaggal jelzettek az Európai Unió he-

lyettesítésre kijelölt hatóanyagai) 

picloram
glyphosate
metribuzin*

S-metolachlor
mecoprop-P
oxyfluorfen*

2,4-D
metamitron

pendimethalin*
triflusulfuron

quizalofop-P-tefuryl
terbuthylazine
chlorotoluron

pyridate
flazasulfuron

pyraflufen-ethyl
sulfosulfuron
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prosulfuron*

quizalofop-P-ethyl
tembotrione*
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akut toxicitás kímélés környezet krónikus toxicitás listás ítélet

A gyomirtók átlagos besorolású egy-
harmadának szereplői (4. ábra) nem 
tűnnek ki a különféle listákon. Piacuk 
segítését nem látjuk indokoltnak, pil-
lanatnyilag náluk sürgősebb megol-
dandó feladatokat látunk. 
A gyomirtók környezet-egészségügyi 
szempontok szerint megítélhető leg-
jobb (kevésbé kockázatos) egyharma-

da (5. ábra) a helyettesítésre kijelöl-
tek kivételével támogatásra érdemes, 
vagyis felvehetők a környezetbarát nö-
vényvédelmi listákra és használatuk-
kal a környezetkímélés megoldható 
lehet. Mindezt azzal a fenntartással 
kell kezelni, hogy a területen megha-
tározott eredmények miatt a listák 
éves felülvizsgálata lenne szükséges. 
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4. ábra: A gyomirtó szerek környezet-egészségügyi szempontok szerint meg-
ítélhető neutrális egyharmada (a csillaggal jelzettek az Európai Unió helyette-

sítésre kijelölt hatóanyagai) 

5. ábra: A gyomirtó szerek környezet-egészségügyi szempontok szerint meg-
ítélhető legjobb egyharmada (a csillaggal jelzettek az Európai Unió helyettesí-

tésre kijelölt hatóanyagai) 
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Teendők 

Sürgősen felül kell vizsgálni a gyomir-
tó szereknek az összes fotoszintetizáló 
taxonómiai csoportra kifejtett hatása-
it, valamint folyamatos gyakorlati mo-
nitorozást igényel a hatóanyagokra 
kialakuló tűrőképesség (6. ábra). Fel-
tűnően gyarapszik a szulfonil-karba-
mid-tűrő gyomnépességek aránya. A 
növényi géntechnológia nézőpontjából 

nem tekinthető perspektivikus megol-
dásnak a generikus hatóanyagok faj-
taszabadalom alá való mentése. Ez 
jelentős ellenállást vált ki a mezőgaz-
dasági géntechnológiával szemben, 
hiszen nem valamilyen feladat innova-
tív megoldása, csak egy termékkel 
kapcsolatos extrajövedelmet biztosító 
jogviszony meghosszabbítása történik 
meg. 
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6. ábra: Azon gyomirtó hatóanyagok, amelyekkel szemben a leggyakrabban 
kialakul tolerancia a gyomfajok esetében (a csilaggal jelölt, lila színű ható-

anyagok az Európai Unióban már nem használhatók) [Heap, I., 2022 nyomán] 
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William Hornaday munkásságától a hatodik gerinces 
fajkihalás felvetéséig 

 

Darvas Béla 

Magyar Ökotoxikológiai Társaság, Budapest – bdarvas@bdarvas.hu 

SZAKCIKK 

William Temple Hornaday amerikai zoológust a természetvédelmi biológia megalapo-

zójának tartják. Tény, hogy 110 évvel ezelőtt könyvében a vadászokon az etikát kérte 

számon, és jó pár madárfaj kihalását a számlájukra írta. Előrejelzései viszont nem 
sikerültek, és több faj, amelynek kipusztulását várta, mégis fennmaradt. Akkor még 

nem állt persze rendelkezésére az International Union for Conservation of Nature and 
Natural Resources adatbázisa, amely széleskörű áttekintésre ad lehetőséget a gerince-

sek viszonylatában. Ez az adatbázis a kétéltű fajok jelentős veszélyeztetettségét mu-

tatja ki, s ezután az emlősök következnek. Mások viszont éppen a gerinctelenek pél-

dái alapján megkérdőjelezik ezt a tudományos szempontból ingatag lábon álló becs-

lést. A feltételezett hatodik tömeges fajkihalás okai szerteágazók lehetnek, de az em-
ber túlszaporodása miatt a területfoglalás (Dél-Ázsia, Dél-Amerika), valamint az ipari 

és mezőgazdasági eredetű környezetszennyezés játszhat benne döntő szerepet. Megol-

dásra a géntechnológia jelentkezett, de nyilvánvaló, hogy a fajfeltámasztás csak vállal-

kozói délibáb. Az élőhely- és a genetikai diverzitás védelme érdemel kiemelt figyelmet. 

Kulcsszavak: William Hornaday, IUCN, hatodik fajkihalás, kétéltűek, emlősök, hüllők, vadászati etika, 

élőhelyvédelem, genetikai diverzitás  

From William Hornaday’s idea to the 6th wave of species extinction 
of vertebrates 

 

Béla Darvas 
 Hungarian Society of Ecotoxicology, Budapest 

 

The American zoologist William Temple Hornaday is considered the founder of conser-

vation biology. In fact, 110 years ago, in his book, he challenged ethics in hunting 

and blamed hunters for the extinction of quite a few birds. However, his predictions 

failed, and several species he anticipated to become extinct, survived. At that time, 

the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources database, 
which provides a broad overview of vertebrates, was not yet available. This database 

shows a substantial endangerment of amphibian species, followed by mammals. Oth-

ers question this prediction based on examples of the invertebrates, which is very un-

balanced from a scientific point of view. The causes of the possible sixth mass extinc-

tion of species may be diverse, but land grabbing and industrial and agricultural pol-

lution due to the overgrowth of the human population (South Asia, South America) 
may play decisive roles in it. Genetic engineering has offered a solution, but the res-

urrection of species is just an entrepreneurial mirage. Habitat protection and genetic 

biodiversity are the solutions before such ecological tragedy may occur. 
 
Keywords: William Hornaday, IUCN, 6th mass species extinction, amphibians, mammals, reptiles, hunting 

ethics, habitat conservation, genetic diversity  
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William Temple Hornaday (1854-
1937) munkássága valamiképpen el-
kerülte Európa biológusainak figyel-
mét, pedig pontosan írta le a gerince-
sek területén azt az ember generálta 
jelenséget, amit ma a hatodik fajkiha-
lásnak nevezünk. Így a közel 110 év-
vel ezelőtt kiadott könyve az „Eltűnő 
vadvilágunk” [Hornaday, 1913] valójá-
ban a természetvédelmi biológia alap-
vetéseként értékelhető. Írása közel öt-
ven évvel Rachel Carson „Néma ta-
vasz” [Carson, 1962] című könyve 

előtt látott napvilágot, amikor a DDT-
nek és társainak még se híre, se ham-

va nem volt. A DDT-tartalmú rovarölő 
szereket 1944-ben jelentették be 
[Länger et al., 1944], és a Ciba-Geigy 
(→ Novartis+AstraZeneca → Syngen-
ta/ChemChina) kezdte forgalmazni. 
Hornaday a vadon élő egyik másik ge-
rinces faj (amerikai bölény) vészes 
megritkulásáról, majd lehetséges ki-
halásáról küldött világos jeleket. Az 
amerikai bölény (Bison bison) túlélésé-
ért éppen ő tett talán a legtöbbet. A 
szárazföldi gerinces fajok népességei 

jól nyomon követhetők, hála a rendkí-
vül sok amatőr madarásznak, akik 
feljegyzéseket készítenek. Nem így van 
ez az ízeltlábúak körében, amely fajai-
nak zömét specialisták szerint még le 
sem írták. Hogyan lehetne akkor kiha-
lásuk mértékét körvonalazni? Ráadá-
sul sok apró, esetleg rejtett módon élő 
lényről van szó, amelyeket csak speci-
alista képes meghatározni. A bolygónk 
természettudományi múzeumaiban 
azonban sorra zárnak be a gyűjtemé-
nyek, mert új szakembereket már 

nem képesek vonzani és megfelelő 
nagyságú fizetésért megtartani. 
Mit nevez meg a könyvében a ritku-
lás/kihalás okaként Hornaday (1. 

kép), a New Yorki Zoológiai Társaság 
elnöke? Nos, a mértékét vesztett vadá-
szatot, ami egy év alatt csak Louisiana 
államban közel nyolcmillió madár és 
emlős lemészárlásáról számolt be. Eb-
ben a sportlövészetnek nevezett va-
dászkedv játszott döntő szerepet, és 
pecsételte meg az észak-amerikai ván-
dorgalamb (Ectopistes migratorius) 
sorsát. 

1.kép: William T. Hornaday 1910-ben (forrás) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Temple_Hornaday,_Director_of_the_Zoological_Park_of_the_New_York_Zoological_Society.jpg
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Hornaday a könyvében a következő 
fajok kihalásáról számol be, amely 
események közül több csak a könyv 
megjelenése után következett be: 
 
- Madarak: 
†Guadeloupe-i ara (Ara guadeloupen-
sis) – ~1780 
†Óriásalka (Pinguinus impennis) – 
1840 
†Pápaszemes kormorán (Phalacrocorax 
perspicillatus) – ~1850 
†Labradori réce (Camptorhynchus lab-
radorius) – ~1875 
†Kubai ara (Ara tricolor) – 1885 
†Észak-amerikai  vándorgalamb 
(Ectopistes migratorius) – ~1914 
Karolinai papagáj (Conuropsis caroli-
nensis) – ~1918 
†Vörösfejű ara (Ara erythrocephala) – 
~1920 
Eszkimópóling (Numenius borealis) – a 
XIX. században a vadászat miatt a ki-
halás szélére sodródott, de valójában 
nem halt ki, ma CR (critically 
endangered) besorolással találjuk 
meg. 1916 óta tilos a vadászata. 
Olajzöld amazon – Amazona olivacea – 
Bizonytalan taxonómiai helyzetű zöld-
papagály-fajcsoport, amelynek tagjai 
nem haltak ki. 
Hornaday 23 további madárfajt is fel-
sorol, amelyek a kihalás szélére sod-
ródtak. Ezek közül azonban a legtöbb 
faj ma még csak nem is védett státu-
szú .  Csupán a  Heath  tyúk 

(Tympanuchus cupido cupido) alfaj 
halt ki 1932-ben. Az előrejelzése tehát 
nem volt sikeres. A részletesen felso-

rolt fajok közül a lármás daru (Grus 
americana), a feketesapkás viharma-
dár (Pterodroma hasitata) EN- 
(endangered), a kaliforniai kondor 
(Gymnogyps californianus) CR-
státuszú. 
 

- Emlősök: 
†Steller-tengeri tehén (Hydrodamalis 
gigas) – 1768 
†Kék lóantilop (Hippotragus leucophae-
us) – ~1799 
† T a s m á n  t i g r i s  ( T h y l a c i n u s 
cynocephalus) – 1936 
†Karibi barátfóka (Monachus tropicalis) 
– 1952 
‡Arizónai jávorszarvas (Cervus ca-
nadensis merriami) a vapiti egy alfaja, 
túlvadászat miatt kihalt az 1800-as 
évek végén. 
‡Kvagga (Equus quagga quagga) – az 
alföldi zebra alfaja, 1883-ban kihalt. 
‡Dávid-szarvas (Elaphurus davidianus) 
még nem halt ki. Státusza EW (extinct 
in the wild), vadon kihalt, de állatker-
tekben 50 körüli népességet tartanak 
fenn Kínában. 
‡Kaliforniai grizzly medve (Ursus arc-
tos californicus) a barnamedve egy ki-
halt alfaja – 1924 
‡Burchells-zebra (Equus quagga 
burchellii) egy szubpopulációja 2018-
ban valóban kihalt, de a déli népesség 
virul, háziasított, és a húsáért te-
nyésztik. 
Északi elefántfóka (Mirounga angusti-
rostris) – Nem halt ki, és még csak 
nem is védett státuszú. 
 
Ahogy látjuk, Hornaday [1913] korá-
ban még az egyes fajok (alfajok) elter-
jedése nem volt teljesen ismert, így a 
feltáratlan területeken fennmaradha-
tott szaporodóképes közösségük. 
Mindez nem von le a könyv értékéből, 
de jelentősen árnyalja annak tartal-
mát. A könyvben a vadászat módsze-
rei, az élelmiszerellátás, az új vadá-
szati jog és vadvédelem – így termé-
szetvédelem – igénye jelent meg az ag-
rármérnök szerző tollából és ez egé-
szében számottevő teljesítmény. 
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2. kép: Megkövesedett trilobiták az Ordovícium-kori kihalás idejéről (AMNH) 

A fajkihalások rövid története – 
Hornaday [1913] könyvének előz-

ményei 

Mikor is voltak a feljegyzett tömeges 
fajkihalások [Darvas, 2017], mit érin-
tett, és miért? 
- Első: Az 5. jégkorszak, az Ordovíci-
um-Szilur idején, amely egy távoli hi-
pernova-robbanás következménye le-
hetett, amelynek gamma-kitörése 
megsemmisítette a Föld ózonrétegé-
nek jelentős részét. 447-444 millió éve 
– pörgekarúak (Brachiopoda), mohaál-
latok (Bryozoa – ma is jelentős törzs), 
trilobiták (Trilobita – 2. kép), kono-
donták (Conodonta) és graptoliták 
(Graptolithina) nagy része nem élte túl 
ezt a történést; 
- Második: A szabadföldi területek 
aránya növekedett és rajtuk hatalmas 
növényi produkció alakult ki, ami a 
vizek szervesanyag-tartalmának növe-
kedésével, eutrofizálódással járt (algák 
térfoglalása), alacsonyabb vízben ol-
dott oxigénértékekkel a késő Devon 
táján (375-360 millió éve) – pörgeka-
rúak (26 ezer kihalt fajukról tudunk), 
trilobiták (közel 17 ezer kihalt faj), ko-
rallépítő szervezetek (Anthozoa), vala-

mint az állkapocs nélküli halak (Agnat
-ha) többségének ez nem kedvezett; 
- Harmadik: Oxigénszint-csökkenés és 
a kénhidrogén-tartalom emelkedése a 
Perm-Triász idején. 252 millió éve a 
tengeri fajok 96%-a, a szárazföldi ge-
rincesfajok 70%-a pusztult ki, és 
nagymérvű (50%) növényfajkihalással 
esett egybe; 
- Negyedik: Globális éghajlatváltozás 
és vulkáni tevékenység a Triász-Jura 
korban (200 millió éve), ami a Chorda-
ta (gerinchúrosok) törzsét érintette 
leginkább. Ekkor a hüllőszerű élőlé-
nyek: keresztbokájú archoszauruszok 
(Crurotarsi – a krokodil-félék ősei), 
therapsidák (Therapsida – az emlősök 
ősei) és placodonták (Placodontia) je-
lentős részének végét jelentette; 
- Ötödik: Aszteroidabecsapódás (a me-
xikói Chicxulub-kráter) a Kréta-
Tercier korban (66 millió éve) – növé-
nyek, növényevő állatok, majd a nagy-
testű ragadozók kihalása (a Therapsi-
da törzset tartják a dinoszauruszok 
ősének), amely becslések szerint 
3.400 génuszt számlált; a madárszerű 
dinoszauruszok a mai madarak ősei – 
3. kép). 

https://www.amnh.org/shelf-life/six-extinctions
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3. kép: Megkövesedett dinoszaurusztojások (forrás) 

A rendelkezésre álló adatok szerint a 
fajkihalási események időrendjében 
nem érzékelhető gyorsulás. Nagyjából 
százmillió évenként történt valami ter-
mészeti katasztrófa, amelynek okait 
csak találgatjuk. Végül is elég fiatalok 
vagyunk ezen a bolygón, aminek álla-
potán még javítani ezidáig nem tud-
tunk. Ellenkezőleg, lásd az etikátlan 
vadászatot, az élőhelyek felszámolását 
(területfoglalás), a szakszerűtlen ipari, 
háztartási és mezőgazdasági kemizá-
lást. A korábbi kihalások okaként ál-
talában jelentős időjárási változásokat 
(lásd jégkorszakok) igazoltak. Sok ese-
ménynél gyanakszunk aszteroidabe-
csapódásra és növekvő vulkáni tevé-
kenységre. Ezeknek a következtében 
nagy mennyiségű por került a felsőbb 
légrétegekbe. Több élőlénycsoport szá-
mára a brutális környezetváltozás al-
kalmazkodással követhetetlen volt. 
Helyhez kötött módon, a vízfenéken 
élni, remélve a változatlanságot; nagy-
ra nőni, korlátlan élelmiszerforráshoz 
szokni vesztes életstratégiának bizo-
nyult. Folyamatosan mozogni, kis 

testtömeggel és állandó testhőmérsék-
lettel rendelkezni, mindenevőnek és 
lebontó szervezetnek lenni nyerővé 
vált. Sokszor sejtik a fényhiányt 
(növények kihalásakor), mint okot, 
vagy éppen az ózonréteg lerombolása 
miatt a megnövekedett UV-sugárzást, 
ami a mutációs eseményeket felgyor-
síthatta. Mindez persze csak többnyi-
re találgatás. 
Minden bizonnyal meghatározó evolú-
ciós tényező lehetett a változó időkö-
zökben visszatérő eljegesedés miatti 
jégkorszakok hatása. Máig hét jelentő-
sebb eljegesedéi periódust tartunk 
nyilván. Az első a huroni eljegesedés 
2,4-2,1 milliárd éve volt, amit a 1. áb-

rán nem tüntettünk fel. Az élet 3,5-
3,3 milliárd éve jelent meg a 4,5 milli-
árd éves bolygón [Vida, 2012]. Az elje-
gesedés az esetek felében a tömeges 
fajkihaláshoz hozzájárulhatott. A nö-
vények pusztulása (eljegesedés, lég-
körbe kerülő por okozta tél) a táplá-
lékhálózat mentén való dominó-
hatásra emlékeztető fajpusztulásokat 
eredményezhetett. 

https://dinodiyar.wordpress.com/tag/kambriyen/
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Időnként hatalmasat változott a kör-
nyezetünk állapota? A hólabda Föld 
periódikusan felolvadt és az óceánok 
szintje ilyenkor 70-110 métert emel-
kedett. Az alacsonyan fekvő szárazföl-
dek ilyenkor víz alá kerültek. Az özön-
víz tehát több is volt, de az ember köz-
vetlenül csak helyi eseményként ta-
pasztalhatta meg. Jégkorszakokban 
viszont a sarki jég- és hósapka miatt 
például Málta Szicília részévé vált, 
vagyis a hólabda állapot rendesen át-
rajzolta a szigetvilág térképét (pl. Já-
va, Bahama). Mindez a későbbi szige-
tek szárazföldi elérését, majd ott az 
elkülönülés miatt speciációt indított 
el. Jelenleg is jégkorszakot élünk meg, 
annak felmelegedő szakaszát, amihez 
hozzájárul a civilizációnk üvegházigáz-
kibocsátása. 
Hornaday [1913] könyvében szárazföl-
di gerincesekre (madarak és emlősök) 
vonatkozó előrejelzés található. Az 

összes gerincesfaj – biológiában járat-
lanok esetében ez meglepetés lehet – a 
Föld fajainak csupán kb. 1%-a. Egy 
Élőlényi Parlamentbe be sem jutnánk. 
Ceballos és munkatársai [2017] 177 
emlősfaj adatait elemezték öt konti-
nensen. 57-et Ausztráliából, 54-et Af-
rikából, 35-öt Amerikából, 14-et Ázsi-
ából és 13-at Európából. Mindehhez a 
Természetvédelmi Világszövetség 
(International Union for Conservation 
of Nature and Natural Resources, 
IUCN) adatbázisát használták. Vagyis 
a nagy port kavart cikkben még a ge-
rincesekre sem teljes ez a lista, halak-
ról nem esik kellő mélységben szó, 
nemhogy a gerinctelenekről (fajgaz-
daságuk miatt messze kiemelkedőek 
az ízeltlábúak és a puhatestűek), és 
akkor a növényekről és mikroorganiz-
musokról (még számbavételük sem 
történt meg) méltánytalanul hallgatok 
is (2. ábra). 

1. ábra: 750 millió év vázlata és teóriái  

https://www.iucnredlist.org/
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Nuwer [2012] az Egyesült Államok, 
Ausztrália és Mexikó területeit jelölte 
meg, ahol a fajkihalás különösen je-
lentős. Ugyanebben az évben Bill 
Marsh infografikát tett közé, amely 
szerint a kétéltűek (41%), emlősök 
(25%) és madarak (13%) veszélyezte-
tettségi sorrend állítható fel. Saját, 
mostani kalkulációnk a számokat túl-
zónak tartja. További kilenc élőlény-
csoportról csak részleges ismereteink 
vannak. A hüllők és halak veszélyezte-
tettsége is valószínűleg nagy. Az ízelt-
lábúak viszont – amelyeket alig isme-
rünk (0,3%-át vizsgálták csak a szó-
ban forgó szempontból), bár bolygónk 
fajszámban legjelentősebb lakói (a 
soksejtű fajok úgy 60%-a tartozik ide) 
– fogyatkoznak ugyan, de köszönik 
szépen, megvannak, és a növények is 
maradnak, ha ki nem irtjuk őket pilla-
natnyi gazdasági okok miatt. Biodiver-
zitási szempontból a trópusi esőerdők 
irtása meghatározó probléma. 
Lehetséges, hogy ideje búcsúzni az 
antropocén korban a főemlős rokona-

inktól (csimpánz, bonobó, gorilla, 
orangután), aztán az oroszlántól, az 
afrikai elefánttól, az orrszarvútól, a 
jegesmedvétől, és azoktól, akiktől el-
vettük az élőhelyüket. 
 

Papa Ipuh genomja 

A búcsú mindig drámai. Az orrszarvú-
ak esetében kiváltképpen, hiszen egy 
megcsodált grandiózus emlős tűnik el 
végérvényesen a környezetünkből. Az, 
hogy mennyire tragikus esemény ez a 
bennszülöttek körében, kevéssé tu-
dom megítélni. Mikor Mauritiuson jár-
tam, a helyiekkel beszélgetve nyomát 
sem találtam az 1690-ben kipusztult 

dodó (Raphus cucullatus) sajnálatá-
nak, sőt az Indiából odatelepült, már 
ott született korosztály úgy gondolta, 
hogy mennyire méltánytalan velük 
szemben, hogy az egész világ róluk 
erre a lehetetlenül ostoba, röpképtelen 
óriásgalambra gondol. Mindez persze 
nem a félelem nélküli dodóról szól, 
akinek veszte a mérhetetlen bizalma 
volt a bunkóval felé tartó európai ten-
gerészek felé. 

2. ábra: Az ismert fajszámból (ez bizonyos csoportokban csekély) a megbe-
csülhetők ismeretaránya. Az Eucarya domén egyetlen altörzsének (Vertebrate 
– Chordata törzs) három osztályából (kétélűek – Amphibia, madarak – Aves és 

emlősök – Mammalia) rendelkezünk hiteles mennyiségű adattal 

http://www.nytimes.com/interactive/2012/06/01/opinion/sunday/are-we-in-the-midst-of-a-sixth-mass-extinction.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220506/ijesztoen-sok-esoerdot-vagtak-ki-aprilisban-braziliaban-543487
http://edition.cnn.com/2017/07/11/world/sutter-mass-extinction-ceballos-study/index.html
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4. kép: Szumátrai orrszarvú (forrás)  

Ma, mikor a hatodik fajkihalási hul-
lámról beszélünk, bűnösként már egy-
értelműen csak magunkra mutogat-
hatunk. Semmi sem elég nekünk. El-
vesszük másoktól, megváltoztatjuk 
azt, ami nem a mi életterünk; nincs a 
többi élőlénynek előttünk semmiféle 
becsülete. Az ökotoxikológia a biológi-
ai ágensek közül, ami a mai fajkihalá-
sokat befolyásolja az emberre csodál-
kozhat rá. Igen, a szerintem Homo 
egocentricus nevű fajra, amely a min-
denségben csak magát képes meglát-
ni. Majd utólag sajnálkozunk kicsit, 
megszaggatjuk a kidobásra ítélt ruhá-
inkat. Jelentkezik most a géntechno-
lógia (a soros mindent megoldó), hogy 
ő – jó pénzért – majd feltámasztja az 
elsiratott élőlényeket az örökítő anya-
gaikból. 
A Föld népei maguk elé merednek, ép-
pen a  szumátra i  o rrszarvút 
(Dicerorhinus sumatrensis) siratják el 
(4. kép). A gyászolóknak eddig semmi 
dolguk nem volt vele. A ma élő öt orr-
szarvúféle közül a legkisebb (fél-
egytonnás), és Délkelet-Ázsia mo-

csárerdeiben él. A jelen idő használata 
már nem sokáig jogos. A számukat 
száz körülire becsülik. Vesztük az 
olajpálma-ültetvények térhódítása 
(margarinra, szappanra és Nutellára 
szavaztak a nyájas fogyasztók), és a 
kínai orvoslás gagyija is [Hughes, 
2021], ami a tülkének őrleményét, 
mint afrodiziákumot, igen sokra tak-
sálja. A feketepiacon egy kilogramm 
orrszarvútülök 50-65 ezer amerikai 
dollárt ér (5. kép). Nem fajunk szégye-
ne ez a kéjsóvárság? 
Az 1980-as évek elején meglehetősen 
felkészületlenül tenyésztési programot 
indítottak el a szumátrai orrszarvú 
megmentésére. 1984 és 1996 között 
negyven orrszarvút fogtak be. A prog-
ram azonban gyorsan csődöt mondott. 
1997-ben, az IUCN bevallotta, hogy a 
negyven befogott példányból húsz már 
elpusztult. 2004-re már nyolc pél-
dányra csökkent a fogságban tartott 
szumátrai orrszarvúak száma. Ezek-
ből hamarosan csak három maradt 
életben. Őket a Cincinnati Állatkertbe 
szállították. Ekkorra már nevet is ad-

https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Sumatran_Rhinoceros_Way_Kambas_2008_%28crop%29.jpg
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5. kép: Orrszarvú-tülök a nagybani piacon (forrás)  

tak nekik. Emi – a faj Évája – öt veté-
lés után majdnem életet adott egy kis 
bikának, Ipuhnak, azonban a jelöltet 
születése előtt elvetélte. Párja úgyszin-
tén Ipuh névre hallgatott, és Emi va-
lamennyi borjának apja volt. A szak-
értők ekkorra rájöttek, hogy a nős-
ténynek csak a hím jelenlétében van 
peteérése, és a vemhesség alatt kiegé-
szítő progeszteronkezelés szükséges. A 
természetben ezt az állapotot a hímek 
kitartó udvarlása stimulálja. A te-
nyésztési korrekció után Emi egy bi-

kának adott életet. Andalas 2001. 

szeptemberében látta meg a napvilá-
got, majd 2004-ben Suci (Áldott) te-
hénborjú is megszületett. 2007-ben 
Emi megellette harmadik bikaborját is 
Harapant. 2007-ben Andalast átszállí-
tották Szumátrára, hogy befogott 
egészséges tehenekkel párosodhas-
son. 2012-ben Andalas az Andatu 
névre hallgató bikaborjút nemzette. 
Anyja vadonban született tehén volt, 
melynek Ratu lett a neve. Akár – min-
denféle blaszfémia nélkül – az Ószö-
vetség egy lehetséges, rájuk mérete-

zett változatában. [Darvas, 2018] 

Korrigálni próbáltunk, de ennek is 
tragédia lett vége, a negyven orrszarvú 
után négy szaporulat. Ahogy minden 
területen, ma előtérbe tolakodik, úgy 
a kihaló állatfajok megsegítésére is 
jelentkezett, a Megváltó jelmezébe öl-
tözött géntechnológia. Ipuh genomját 
hipp-hopp szekvenálták. Ebben az 
összefüggésben milyen megnyugtató-
an hangzik. A tudomány most beje-
lentette, hogy a komputerünkben le-
tétben megvan Papa Ipuh genetikai 
kódja. Ha lesz időnk és kedvünk, akár 
kezdhetünk is vele valamit. Vadászok 

és etno-szexuálterapeuták, tartsatok 
ki! Persze, ha klónozunk ehhez egy jó 
kis köderdőt, ahol Ipuh klónozott sar-
ja majd megszületik, és járva ezt a 
művilágot, diadalmasan énekel és fü-
tyül, hívja az ő klónozott Ratuját. 
Csakhogy a genetikai biodiverzitást mi 
garantálja klónozás esetén, hiszen 
100-körüli népesség is a génerózió út-
ján halad a kihalás felé. 
A genomanalízis Ipuhját 1990-ben 
fogták be, és 33 évet élt. Három utó-
dot nemzett a Cincinatti Állatkertben. 
Emi 2009-ben pusztult el, Papa Ipuh 

https://wildaid.org/programs/rhinos/rhino-horn/
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2013-ban pajzsmirigyrák miatt követ-
te. Az ő genetikai maradékait a CREW 
CryoBioBank-ban helyezték letétbe. 
 

Géntechnológia, mint Re-Kreátor 

Kína – látva a koreai sikereket – a vi-
lág legnagyobb állatklónozó intézetét 
kezdte el építeni a Sooam partnerségé-
ben. A BoyaLife nevű cég karitatív cél-
ként a veszélyeztetett fajok megmenté-
sét tűzte ki céljául. Szóba került az 
észak-amerikai vándorgalamb, a Mau-
ritius szigetén valaha élt dodó, az új-

zélandi huja (Heteralocha acutirostris); 
míg emlősök közül az Eurázsiában és 
Észak-Amerikában honos gyapjas ma-

mut (Mammuthus primigenius), az 
Ausztrália környékén vadászó tasmán 
tigris vagy éppen az eurázsiai elterje-
désű barlangi oroszlán (Panthera 
spelaea) és sztyeppei bölény (Bison 
priscus). Persze ezek csak a számunk-
ra ismertebb fajok, a fajlista ennél 
sokkal hosszabb. Ma 41 ezernél tart. 

A Sooam egyik kiszemeltje az EN-
státuszú afrikai foltos vadkutya 
(Lycaon pictus), melynek népessége 
ma igen csekély, de amelynek vissza-
telepítését el tudják képzelni. Mármint 

molekuláris biológusok tudják ezt el-
képzelni; mert hozzáértő populációge-
netikus az ötlet hallatán génerózióról 
kezdene beszélni, hiszen a klónozás 
azonos genetikai hátterű egyedeket 
eredményez, tehát ilyenkor egy új pa-
togén betegségtörzs megjelenésekor a 
teljes népesség azonos módon fog vi-
selkedni, vagyis a sikeresen alkalmaz-
kodó/túlélő népességekben tapasztal-
ható génszintű biodiverzitás fog éppen 
hiányozni. Hasonló a helyzet az etióp 

farkasnál (Canis simensis), amely úgy-
szintén kandidál a koreai/kínai klóno-
zásra. 
A legnagyobb port felvert eddigi vállal-
kozás azonban a gyapjas mamut feltá-
masztása lenne. Az interspecikus kló-
nozás ötletét Hwang és munkatársai 
[2012] oldották meg, amennyiben a 

nem védett státuszú (least concerned, 
LC) prérifarkas (Canis latrans) örökítő 
anyagát házi kutya (Canis lupus fami-
liaris) denukleált petesejtjében helyez-
ték el. Hozzátehetjük azért, hogy a 
klónozás sikeressége/statisztikája 
nem a legjobb, ugyanis 320 embrióból 
6 terhesség jött létre, és végül csak 8 
életképes utód született meg (6. kép). 

6. kép: Kutya-petesejtbe klónozott prérifarkas (Fotó: forrás)  

file:///E:/Dokumentumok/Okotoxik/2022/Ot4B/DB_Ect/koreai
file:///E:/Dokumentumok/Okotoxik/2022/Ot4B/DB_Ect/Sooam
http://www.theguardian.com/world/2015/nov/24/worlds-largest-animal-cloning-factory-can-save-species-says-chinese-founder
https://www.iucnredlist.org/species/22708091/119257859#external-data
https://en.wikipedia.org/wiki/Woolly_mammoth
https://en.wikipedia.org/wiki/Woolly_mammoth
https://en.wikipedia.org/wiki/Panthera_leo_spelaea
https://en.wikipedia.org/wiki/Steppe_bison
https://www.iucnredlist.org/search?query=Mammuthus%20primigenius&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?query=Canis%20simensis&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?query=Canis%20simensis&searchType=species
https://www.iucnredlist.org/search?query=Canis%20simensis&searchType=species
http://www.chinadaily.com.cn/world/2011-10/18/content_13923473.htm
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Dolly bárány története bejárta a boly-
gót. A testi sejtmagból történő, fajon 
belüli klónozás eredményeként szüle-
tett, és élettartama nem érte el az át-
lagot [Campbell et al., 1996; Willmut 
et al., 1997; Shiels et al., 1999; 
Sinclair et al., 2016]. 
A klónozott állatok – gondozók között 
felnőve – nem voltak alkalmasak a ter-
mészetes élőhelyre való visszatelepí-
tésre (nem volt kitől és hol a természe-
tes viselkedésmintákat megtanulni), 
ezért végül állatkertekben helyezték el 

őket. Csodák az etológia területén 
nem fordulnak elő. Erre például ők is 
figyelmeztethették volna az elszaba-
dult fantáziájú molekuláris genetiku-
sokat, akik gyakran nem ismerik a 
teljes organizmust csak az örökítő-
anyagát. Ez kevés a fennmaradáshoz. 
Azt mondhatjuk, hogy talán állatker-
tek ellátására alkalmas lehet a fejlő-
désben lévő géntechnológia, de termé-
szetes élőhelyre való sikeres visszate-
lepítéshez aligha ezen keresztül vezet 

az út. A fajmentést még időben kell 
gyakorolni, amikor létezik a genetikai 
sokféleség, s nem utólag. Viszont nem 
biztos, hogy a klónozás ennek a kul-
csa; sokkal inkább az élőhelyvédelem, 
a táplálékbiztosítás és egy sor termé-
szetvédelmi teendő, aminek már régen 
fel kellett volna értékelődni [Darvas, 
2016]. Tény, hogy túlszaporodó körül-
mények között (lásd India, Kína stb.) a 
természetvédelem szempontjai lényeg-
telenekké válnak. A túlszaporodás jel-
zéseinek józan mérlegelésére (lásd 
migráció) és kezelésére a mai társa-
dalmak és vallásaik nem felkészültek. 
A mamut – pontosabban a gyapjas 
mamut – ügyében fontos fejleménynek 
számítanak a Jakutföldön talált gyap-
jasmamut-tetemek, amely örökítő 
anyaga valószínűleg alkalmas lehet az 
interspecifikus klónozásra, de tovább-
ra is kutatnak Szibériában, ahol a fa-
gyott föld megőrizhette a korábbi idők 

örökítő anyagait. A leletek kora leg-
alább négyezer év, vagyis a szerencse 
már komoly tényező a DNS használ-
hatóságát tekintve. 2013-ban arról 
olvashattunk, hogy egy tízezer évvel 
ezelőtt élt 50-60 éves nőstény gyapjas 
mamut tetemét találták meg, amely-
nek a vére nem fagyott meg. Ez utób-
bit a gyapjas mamutra jellemző tulaj-
donságnak gondolják, ami a hideg át-
vészelését tette a számára lehetővé. 
Valamely mamutfaj feltámasztása ko-
rántsem olcsó mulatság. A gyapjas 

mamut esetében az ázsiai elefántot 
(Elephas maximus) használják majd 
sejtdonornak és nevelőanyának is, 
vagyis testisejtes klónozásra gondol-
nak, ahol a mitokondriumok a donor-
fajtól származnak. A gyapjasmamut-
tetemek egyike-másika, úgy tűnik, al-
kalmas lehet a genetikai munkára (7. 

kép). A koreai kutatók a bőr, a csont-
velő és a vérmintákhoz fűznek remé-
nyeket. 
 

Globális helyzet 2022-ben 

Hatalmas meglepetés nem ér bennün-
ket az adatok feldolgozása után, bár 
alacsonyabb kihalási értékeket talál-
tunk, mint 2012-ben becsülték. A leírt 
fajszámhoz viszonyítva a veszélyezte-
tett fajok aránya a legmagasabb a két-
éltűek körében (3. ábra), ami az is-
mert fajok közel negyedét érinti. 
Mindezt a hormonmoduláns anyagok 

(atrazine és társai) vizsgálatából elég 
régóta tudjuk [Darvas, 2000; Hayes et 
al., 2002; 2010], a döbbenetes az, 
hogy mégsem fordul kifejezett védelmi 
gyakorlat erre a nagyon érzékeny cso-
portra. Több fajuk végzetes megritku-
lását okozzák az emberi tevékenység 
által Kelet-Ázsiából széthurcolt kitri-
diomikózis (Batrachochytrium dendro-
batidis) [Olson et al., 2021]. Veszélyez-
tetettek a nagyemlősök, amelyeknél az 
élőhelyvesztést emelhetjük ki. Úgy tű-
nik a madarak kevésbé érintettek a 
 

http://siberiantimes.com/science/casestudy/features/new-siberian-woolly-mammoth-genetic-samples-taken-to-south-korea-for-cloning-analysis/
https://www.livescience.com/48768-photos-mammoth-autopsy.html
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jelenkori fajkihalásban. A relatív meg-
ítélés mellett ugyanakkor döbbenetes 

a veszélyeztetett (EX+EW+CR+EN) ge-
rincesfajok összes száma, hiszen az 
6.400 körüli. És ez csak a jól számon-

tartható gerincesfajokra vonatkozik! A 
gerinctelen csoportokban a sötétben 
tapogatódzunk, és csak becslések is-
mertek, amelyeknek megbízhatósága 
csekély. 

7. kép: Gyapjas mamut velőscsont, amelyből megfelelő minőségű örökítő 
anyag kinyerését remélik (Fotó: Semyon Grigoriev) 

3. ábra: A kihalással veszélyeztetett gerinces fajok száma (log skála) és ará-

nya (IUCN-adatbázis lekérdezése 2022. november 29.)  

http://siberiantimes.com/science/casestudy/features/new-siberian-woolly-mammoth-genetic-samples-taken-to-south-korea-for-cloning-analysis/
https://www.iucnredlist.org/
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Bill Marsh 2012-es infografikája arról 
szól, hogy milyen tudásalapra épül a 
6. tömeges fajkihalásra vonatkozó jós-
lat. Nos, csak a Chordata törzs három 
osztályával (kétéltűek, madarak és 
emlősök), kapcsolatban elégségesek az 
ismereteink. A dél-ázsiai kétéltű-fajok 
száma sokak szerint nem kellően fel-
tárt. A fajkihalásra vonatkozó elmélet 
tehát fosszíliákra és részleges taxonó-
miai tudásunkra vonatkozik. A rend-
szertannal foglalkozók alapvicce, hogy 
a legritkább állatfaj a Földön a ta-

xomómus, és ennek következménye, 
hogy bolygónk élővilágának csak töre-
dékét ismerjük. Az is e közösség tudá-
sa, hogy a ritka fajok száma a legna-
gyobb [Papp, 1991]. A 6. fajkihalás 
elmélete kevés és nagy taxonómiai 
csoportra és fajszámosságra vonatko-
zik, s ezeket a taxonómusok közdö-
göknek becézik. Ezek gyakorisága ese-
tenként döbbenetes. A Homo sapiens 

egyetlen faj, de jelenleg 8 milliárdan 
vagyunk, és bizonyosan állítható, 
hogy egyes területeken a rendelkezés-
re álló forrásokhoz képest válságot 
okozóan túlnépesültünk. 
Hogyan lehetne tehát specialisták nél-
kül megbecsülni a lehetséges fajok 
számát, miként lehetne ezek fajkelet-
kezési/fajkihalási dinamikáját megbe-
csülni. Miként lehetne ezt olyan ese-
tekre vonatkoztatni, ahol fosszília ke-
letkezésére esély sincs. Az ismeretlen 
nem megszámolható. A 6. fajkihalás 

elmélete tehát nem nyugszik biztos 
tudományos ismereteken, bár ettől 
még az érzékelhetően drasztikus ég-
hajlatváltozás hatására bekövetkez-
het. A mai becslésünk azonban sze-
rény tudáson nyugszik, s ízeltlábúak 
tekintetében – amely a fajokban to-
ronymagasan leggazdagabb csoport – 
bizonyosan megkérdőjelezhető [Stork, 
2007]. 

4. ábra: Az állatok fajgazdag taxonjainak becsült fajszáma (balról [Bakonyi et 

al., 2021]) és az IUCN adatbázisában található adatok (EX+EW+CR+EN)  
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https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/2012/06/01/opinion/sunday/are-we-in-the-midst-of-a-sixth-mass-extinction.html
https://www.iucnredlist.org/search?taxonomies=100012&searchType=species
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A 4. ábrán a becsült fajgazdagságot, 
amelynek pontossága nagyon is kétsé-
ges (fonálférgek esetében pl. 40 ezertől 
egy millióig található becslés, vagyis 
jelenleg még a becslés is reménytelen 
vállalkozás) vetettük össze az IUCN 
adatbázisában található adatokkal. 
Csupán a Chordata törzsből a gerin-
cesek érintettsége ismerhető fel. A glo-
bális előrejelzés tehát a kétéltűekre 
(környezet-szennyezés és járvány) és 
emlősökre (az ember területfoglalása 
és élőhelyváltoztatása) vonatkozik. Mi-

közben a csalánzók közé tartozó ko-
rallpolipok (Anthozoa) 36%-os érin-

tettségét említi az IUCN adatbázis, 
aközben csak 59 faj érintettségét so-
rolja fel. A cápák érintettségét 37%-ot 
mutat az adatbázis, miközben a ten-
geri ökoszisztémákra vonatkozó isme-
rethalmazunk nagyon is szegényes. 
Az IUCN szerint meghökkentő a virá-
gos növények közül a szágópálmafajok 
(Cycadophyta) fogyatkozása, ahol a 
veszélyeztetettségi arány a legmaga-
sabb (69%), de csupán 158 fajt érint. 
Kétségtelen, hogy fajszegény ősi cso-
portról van szó (Jura és kora Kréta), 
amely ma már csak a trópusokon ma-
radt fenn. A toboztermők (Phinophyta) 
is figyelmet érdemelnek, ahol 34%-os 
az érintettségi arány, ami 125 fajban 
érhető tetten. 
Kétségtelen, hogy az evolúció mind 
fajkihalást (ebben betegségek, termé-
szetes ellenségek, megváltozott életkö-
rülmények komoly szerepet játsza-
nak), mind fajkeletkezést eredményez. 
Azok a fajok, amelyek jól alkalmaz-
kodnak, megmaradnak. Az emberi 
túlszaporodásból származó térfoglalás 
(elsősorban Kína és India) és a kör-
nyezetszennyezés (ebben az agrokemi-
zálás döntő hatású) az alkalmazko-
dást nagyon megnehezíti a velünk 
együtt élő fajok számára. A fajok egy 
részének terjedő- és tűrőképessége is 
szűkkörű. Ezekre a fajokra a sziget-

szerű előfordulás a jellemző, vagyis 
akár egyetlen kis erdőfolt/tavacska is 
lehet az előhelyük. Az ilyen faj kipusz-
tulása gyors és végleges lehet az em-
beri területfoglalás miatt. Más a hely-
zet a nagy terjedőképességű és tág tű-
rőképességű fajokkal, amelyek sok 
területen vetik meg a lábukat, és al-
kalmazkodóképességük jelentős. Úgy 
tűnik nekem, hogy a természetvédelmi 
iskolázottságunk alacsony színvonalú, 
és akciószintű. 
Vessünk egy pillantást arra a tudásra, 

amire a jelenlegi ismereteink alapul-
nak az IUCN Red List adatbázisa alap-
ján. Közel 150 ezer faj (ebből 64 ezer 
növény- és 87 ezer állatfaj) számbavé-
telekor a fajok 28%-a bizonyult érin-
tettnek. A bolygón élő becsült Eu-
caryota fajok száma alapján a kiindu-
ló adathalmaz még a 2%-ot sem éri el. 
Vagyis az adatbázis súlyosan torzít. 
Mit sem tudunk a különféle féregfajok 
népességeinek változásáról (5. ábra), 
de az ízeltlábú fajok haladási irányára 
vonatkozó teóriák is merő fikción ala-
pulnak. Lényeges csoportok érintett-
ségéről fogalmunk sincs. 
Habár az IUCN adatbázisa a legna-
gyobb, mégis azt mondhatjuk, hogy az 
emberi tudás nem éri el azt szintet, 
hogy megközelítőleg is hitelesen be-
csülhető legyen belőle a jövő. Ehhez  
az ismereteink hiányoznak. Az IUCN 
becslése könnyen félreérthető, hiszen 
42 ezer faj érintettségéről olvasunk, 
azonban ebből csak 986 befejezett 
esemény (EX+EW), 9251 alapos okból 
feltételezett (CR) és 16364 jelöltet (EN) 
sorol fel az adatbázis. Ez a vizsgált fa-
jok 18%-a csupán. Az IUCN kommuni-
kációja tehát félreérthető. Nem teszi 
világossá az adatbázis limitációit és a 
legrosszabb esetet feltételezi. A félreér-
tés természetesen az interpretálókban 
keletkezik, akik a tényeket feldolgozni 
nem tudják, de például ők végzik az 
ismeretterjesztést. 

https://www.iucnredlist.org/search
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Hazai állapot 2022-ben 

Halak közül CR-státuszú: vágótok 
(Acipenser gueldenstaedtii), sima tok 
(Acipenser nudiventris), sőregtok 
(Acipenser stellatus), európai angolna 
(Anguilla anguilla), viza (Huso huso); 
EN-státuszú: kecsege (Acipenser 
ruthenus), Alburnus sarmaticus, dunai 
galóca (Hucho hucho). 
Kétéltűek között nincs CR- és EN-
státuszú faj. 
Hüllők között nincs CR- és EN-
státuszú faj. 
Madarak közül CR-státuszú: vékony-
csőrű póling (Numenius tenuirostris), 
lilebíbic (Vanellus gregarius); EN-
státuszú: pusztai sas (Aquila nipalen-
sis), kerecsensólyom (Falco cherrug), 
dögkeselyű (Neophron percnopterus), 
kékcsőrű réce (Oxyura leucocephala). 
Emlősök közül CR-státuszú: mezei 
hörcsög (Cricetus cricetus – 8. kép), 
európai nyérc (Mustela lutreola); EN-

státuszú: üregi nyúl (Oryctolagus 
cuniculus), magyar szöcskeegér 
(Sicista trizona), közönséges ürge 
(Spermophilus citellus). 
Meglepetést az emlősök között talá-
lunk, hiszen az üregi nyúl a hatvanas 
évek végén még dúvadnak számított 
Bugac környékén, és bármikor kilőhe-
tő volt, bár a myxomatózisjárvány 
(Myxoma poxvírus) terjedése akkortájt 
kezdődött. A mezei hörcsög és közön-
séges ürge (bizonyos országrészeken 
fogyasztották is) félévszázada még ga-
bonakártevőnek minősültek, amely 
fajokat a gázmesterek irtották, és 
gyűjtötték a bundájukat. 
 

Megbeszélés 

A paleontológusok szerint a tömeges 
kihalásokat jellemzi, hogy a Föld rövid 
idő alatt elveszíti fajainak több mint 
háromnegyedét, amint az elmúlt 540 
millió évben ötször is megtörtént. So-
kan a hatodik tömeges kihalást vetítik  

EX+EW+CR

7%

EN

11%

VU

11%

LR

0%
NT

6%

LC

52% DD

14%

10237

16364

16493
1528816

77491
20835

EX  9%
EW  1%

CR  90%

902
84

9251

5. ábra:  Az IUCN Red List adatai 2022. decemberében [Megjegyzések: EX – 
extinct (kihalt); EW – extinct in the wild (élőhelyein kihalt); CR – critically 

endangered (súlyosan veszélyeztetett); EN – endangered (veszélyeztetett); VU – 
vulnerable (sebezhető); LR – lower risk (alacsony kockázatú); NR – near threa-
tened (közel a fenyegetettséghez); LC – least concerned (kevésbé érintett); DD – 

data deficient (adathiányos)]  

https://www.iucnredlist.org/search
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elénk, de a rendelkezésre álló adatok 
ezt a 75%-os fajkipusztulási szintet 
meg sem közelítik. Barnosky és mun-
katársai [2011] elemzik a kihalási vál-
ság előzményeit. Eredményeik szá-
mukra megerősítik, hogy a mostani 
kihalási arányok magasabbak lehet-
nek, mint ami a fosszilis rekordok 
alapján várható lenne (2. ábra). 
Payne és munkatársai [2016] 2497 
tengeri gerinces- és puhatestűcsopor-
tokat tartalmazó adatbázist építettek. 
Úgy gondolják, hogy a mai óceáni élő-
lények kihalási veszélye erősen össze-
függ a nagy testmérettel. A múltbeli 
kihalási események szerintük már el-
távolították a kisebb testű taxonokat. 
A nyílt tengeri állatok a korábbi töme-
ges kihalások során gyakrabban estek 
áldozatul, mint a bentikus (az üledé-
ken/üledékben élő) állatok. A nagy-
testű állatok kihalása az ökoszisztéma 
működésében betöltött jellegük miatt 
nagyobb jövőbeli ökológiai zavarokat 
eredményezhet, mint amit a múltbeli 
tömeges kihalási események hasonló 
mértékű taxonómiai veszteségei okoz-

tak. 
Sokak szerint a Föld nagy kihalási 
epizód kezdetén áll, amely végül az 
összes élő faj körülbelül 75%-ának 
elvesztését eredményezheti. Ilyen 
nagyságrendű kihalás utoljára a Kréta 
időszak végén, mintegy 65 millió évvel 
ezelőtt történt. Az állítást kétségbe vo-
nom, mert az ötödik fajkihalás aszte-
roidabecsapódás következménye kö-
vetkezhetett be. A jelenlegi esemény 
sokkal inkább a mérsékeltebb hatású 
negyedik fajkihalásra emlékeztet, 
amelynek szintén globális éghajlatvál-
tozás volt az oka. 
Az első prognózis úgy 22 éve történt, 
és az emberi tevékenység miatti pár 
taxonban a fajok kihalásának becslé-
sén alapult, amely évente több ezer 
fajt ért el. Bár az ilyen, alá nem tá-
masztott becslések (ma sokan próbál-
ják az eseményt modellezni) hamaro-
san átadták a helyüket a dokumentált 
feljegyzéseken alapuló reálisabb köze-
lítéseknek. 
Ceballos és munkatársainak [2017] 
munkája 27600 gerinces fajból álló  

8. kép: Mezei hörcsög (Cricetus cricetus), ami ötven éve még irtandó kártevő-

nek számított, ma CR-státuszú hazánkban (forrás)  

https://greenfo.hu/hir/orszagos-horcsogfelmeres-2021/
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minta felhasználásával, valamint egy 
részletesebb elemzésen alapult, amely 
177 emlősfaj 1900 és 2015 közötti po-
pulációkihalását dokumentálja. Azt 
tapasztalták, hogy a szárazföldi gerin-
cesek populációvesztési rátája rendkí-
vül magas, és még a kevés aggodalom-
ra okot adó fajokra is kiterjed. Az is-
mert gerincesfajok közel felét kitevő 
mintákban csökkent a népesség mére-
te. Abban a 177 emlősben, amelyekről 
részletes adatokkal rendelkeztek, 
mindegyik elvesztette földrajzi kiterje-

désének legalább 30%-át, és a fajok 
több mint 40%-ánál meghatározó mé-
retű populációcsökkenést tapasztal-
tak. Adataik azt mutatják, hogy a fa-
jok kihalásán túl a Föld a népesség-
csökkenés korát éli át (ha az emberi 
népességet nem vesszük tekintetbe), 
ami negatív lépcsőzetes következmé-
nyekkel jár az ökoszisztéma működé-
sére, és a civilizáció fenntartásához 
létfontosságú ökológiai szolgáltatások-
ra is kihat. 
Briggs [2017] talált bizonyítékot arra, 
hogy az ember okozta kihalások az 
elmúlt 500 évben évente közelítőleg 
1,5 fajt tettek ki, és hogy ezeket a 
veszteségeket valószínűleg kiegyenlí-
tették vagy meghaladták az ez idő 
alatt keletkezett fajok száma. A jelen-
tős nettó fajvesztésre vonatkozó bizo-
nyítékok nélkül a tömeges kihalás 
szerinte tartalom nélküli spekuláció. 
A bolygó legnagyobb természetvédelmi 
problémája szerinte nem a fajok kiha-
lása, hanem a populációk csökkenése 
annyira, hogy sok faj már csak koráb-
bi népességének maradványaként lé-
tezik, s ilyenkor a géneróziós hatások 
jelentősen lecsökkentik az alkalmaz-
kodási képességet. Ez természetesen a 
genetikai diverzitás csökkenését ered-
ményezi, ami labilis népességeket 
eredményez. Osztom a meglátását, 
hiszen a fajkihalások ütemének gyor-
sulása csak a fajkeletkezések viszony-

latában elemezhetők. Ez pedig egyfaj-
ta dinamikus egyensúlyi és nem stabil 
helyzet. Minden bizonnyal állatcsopor-
tonként eltérő ún. normális értékű 
fajkeletkezési és fajkihalási arány léte-
zik, amit a nemzedékszám – ami az 
evolúciós alkalmazkodás mókuskere-
két hajtja – nagyban befolyásol. 
Cowie és munkatársai [2022] szerint 
az IUCN Vörös Listája csak részleges 
képet mutat be. A gerincteleneknek 
(kiemelkedően az ízeltlábúak és a pu-
hatestűek) csak egy kis töredékét ér-

tékelték a természetvédelmi kritériu-
mok alapján. A gerinctelen-fajok kiha-
lásaira vonatkozó becslések (ez alapja-
iban kérdőjelezhető meg) arra a követ-
keztetésre vezette őket, hogy a hatodik 
tömeges kihalás kezdetét vette. 
A puhatestűekre összpontosítva, ame-
lyek az ismert fajok számának máso-
dik legnagyobb törzse, úgy becsülték, 
hogy 1500 körül a közel 2 millió is-
mert faj 7,5-13%-a (150-260 ezer) már 
kihalt. Ez nagyságrendekkel nagyobb, 
mint a Vörös Lista mai számai. Sze-
rintük a tengeri fajok jelentős fenyege-
téssel néznek szembe, de bár a koráb-
bi tömeges kihalások részesei a tenge-
ri gerinctelenek voltak, nincs bizonyí-
ték arra, hogy a tengeri biótát ugyan-
az a válság érte volna el. 
A Földön élő fajok számának becslése 
nagyon változatos képet mutat. Swe-
etlove [2011] szerint a bolygónkon 8,7 

millió eukarióta faj élhet [Mora et al., 
2011]. A szárazföldi fajok 86%-a, a 
tengeri fajok 91%-a még feltáratlan 
maradt. A kihalás előrejelzéséhez 
használt adataink limitációja igen sú-
lyos. 
A növényekről szóló híradásokat ha-
sonló torzítások jellemzik. Vannak ar-
ra utaló jelek, hogy alacsonyabb kiha-
lási arányt szenvedhetnek el. Vélemé-
nyük szerint a környezeti válság taga-
dása megnyitja az utat a Föld élővilá-
ga előtt, hogy folytassa irányát a hato-
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dik tömeges kihalás felé, ami az öko-
lógiai szolgáltatások útján súlyosan 
visszahat az emberi civilizációra. A 
jelenlegi helyzetben az emberiség ön-
vizsgálatára van szükség, amelyben a 
helyenkénti, forrásoktól elszakadt túl-

szaporodás (9. kép) megoldására hív-
ják fel a figyelmet. A bolygó forrásai 
végesek, ehhez az emberiségnek alkal-
mazkodnia kell, és fenntarthatóvá 
tenni az életvitelünket. 

9. kép: Kínai strand (forrás)  
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RNS-interferencián (RNSi) alapuló eljárások a 
növényvédelemben – I. Az RNSi jelensége, alkalmazások 

géntechnológiai úton módosított növényekben 
 

Székács András 

MATE Környezettudományi Intézet, Agrár-környezettudományi Kutatóközpont, 

Budapest – szekacs.andras@uni-mate.hu 

SZAKCIKK 

Az RNS-interferencia (RNSi) az ún. RNS-csendesítési útvonalak egyike: az az élettani 

folyamat az eukarióta sejtekben, amelyben kettős szálú RNS-molekulák (dsRNS) 

olyan biokémiai mechanizmust indítanak be, amely a későbbiekben csendesíti az 
olyan génszakaszokat, melyeknek szekvenciája megfelel a kiinduló dsRNS bázissor-

rendjének. Az RNSi folyamatának felismerése a XXI. század egyik döntő – és 2006-

ban orvostudományi Nobel-díjjal jutalmazott – felfedezése. Már a felfedezés pillanatá-

ban felvetették a gyakorlati alkalmazás lehetőségét is, mely mára az orvostudományi 

és a mezőgazdasági alkalmazásokra egyaránt kiterjed. Jelen a közlemény, az RNSi 

mechanizmus áttekintésén túl, a dsRNS-molekulákat hatóanyagként alkalmazó nö-
vényvédelmi technológiák közül az RNSi mechanizmusú, géntechnológiai úton módo-

sított (GM) haszonnövények alkalmazását ismerteti. 

Kulcsszavak: Székács András, RNSi, hatásmechanizmus, növénybe beépített védőanyag, kettős szálú RNS  

RNA silencing (RNAi) based methods in crop protection – I. The 
RNAi mechanism, applications in genetically modified crops 

  
András Székács 

 MATE, Institute of Environmental Sciences, Agro-Environmental Research Centre, Budapest – 
szekacs.andras@uni-mate.hu 

 

RNA interference (RNAi) is an RNA silencing pathway: the physiological process in 
eukaryotic cells in which double strain RNA molecules (dsRNA) launch a biochemical 

mechanism that subsequently silences gene sequences that correspond to the base 

sequence of the initial dsRNA. The recognition of the RNAi process was one of the cru-

cial discoveries of the 21st century, awarded by a Nobel Prize in medicine in 2006. 

The possibility of practical application was raised right at the moment of discovery, 

covering by now both medical and agricultural applications. This review, in addition 
to discussing the RNAi mechanism, surveys plant protection technologies based on 

dsRNA molecules as active ingredients that include RNAi-type genetically modified 

(GM) crops. 
 
Keywords: András Székács, RNAi, mode of action, plant-incorporated protectant, double stranded RNA 

Bár az én nemzedékem még úgy ta-
nulta az iskolában, hogy az RNS 
egyes, a DNS kettős szálú szerkezetet 
vesz fel, ez nem pontosan így van: a 
DNS is megtalálható egyszálú alakban 
(például sejtosztódáskor), és az RNS is 
alkothat – a DNS-hez hasonló – kettős 

spirálokat. Különösen a vírusokban 
találunk stabil egyszálú DNS (ssDNS) 
(pl. anellovírusok, parvovírusok) vagy 
kettős szálú RNS (dsRNS) (pl. cypoví-
rusok, reovírusok, rotavírusok) mole-
kulákat. A kettős spirális szerkezet az 
RNS-ben is a komplementer nuklein- 

mailto:szekacs.andras@uni-mate.hu
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bázispárok összekapcsolódásával jön 
létre, egyes biofizikai, pl. biomechani-
kai tulajdonságaiban mégis jelentős 
mértékben eltér a DNS-től [Lipfert et 
al., 2014; Marin-Gonzalez et al., 
2019]. Bő egy évtizede derült fény ar-
ra, hogy az RNS-molekulák, a korább-
ról jól ismert élettani szerepköreiken 
(hírvivő, szállító, riboszomális) túl, kü-
lönféle specifikus molekuláris biológi-
ai jellegzetességeket mutathatnak, így 
enzimatikus aktivitásra, géncsendesí-
tési funkciókra (1. ábra) vagy bizo-

nyos metabolitok érzékelésére is képe-
sek lehetnek. Ezek némelyikében 
dsRNS alakban vesznek részt. 
A géncsendesítés olyan molekuláris 
biológiai folyamatokat ölel fel, melyek 
során a genomi DNS-ből a génátvitel 
megszakítása vagy elfojtása követke-
zik be, akár átírási, akár transzlációs 
szinten. Emiatt a folyamatokat génát-
írás utáni poszttranszkripcionális 
géncsendesítésnek is nevezik. A teljes 
értékű géntermék megjelenésének 
megakadályozására az átíródást és a 
transzlációt követően, fehérjeszintű 
beavatkozásként lehetséges olyan ha-
tóanyagok alkalmazása, amelyek in-
aktiválják a fehérjét. Ez a legrégebb 
óta alkalmazott és a génkifejeződés 
legkésőbbi szakaszában előidézett gát-
lási mód sensu sctricto nem géncsen-
desítés, hiszen a gén kifejeződése 
megtörténik, és a géntermék (fehérje) 
is megjelenik, pusztán működésképte-
len formában. Tágabb értelemben 
mégis ide sorolják, hiszen élettani 
szempontból a génműködés meghiú-
sul. További lehetőség a DNS-ből át-
íródott mRNS-molekulák gátlására az 
antiszensz oligonukleotidok alkalma-
zása, amelyek a megfelelő, komple-
menter mRNS-szakaszokhoz kötődve 
(azzal hibridizálódva) gátolják a továb-
bi transzlációt és így a fehérje megje-
lenését. Egyes antiszensz oligonukle-
otidok hibridizációja aktiválhatja a 

ribonukleáz H (RNáz H) enzimeket, 
ezáltal az mRNS lebontását idézve elő. 
Az mRNS hasítása ribozimek vagy az 
RNS-indukált némító komplex (RISC) 
(lásd később) hatására is bekövetkez-
het. Mindhárom utóbbi folyamat (az 
RNáz H, ribozimek vagy RISC hatásá-
ra bekövetkező RNS-hasítás) az mRNS 
lebontásával jár. A folyamatokban 
többféle RNS-molekulatípus és egyéb  
komponens vesz részt, melyek fonto-
sabbjait az 1. táblázat mutatja be. 
Az RNS-interferencia (RNSi) tehát az 

ún. RNS-csendesítési útvonalak egyi-
ke, az az élettani folyamat az eukarió-
ta sejtekben, amelyben kettős szálú 
RNS-molekulák olyan biokémiai 
mechanizmust indítanak be, amely a 
későbbiekben csendesíti a sejtben az 
olyan génszakaszokat, melyeknek 
szekvenciája megfelel a kiinduló 
dsRNS bázissorrendjének [Fire et al., 
1998]. Az RNS-szintű sejtválasz, felfe-
dezése Andrew Z. Fire és Craig C. Mel-
lo (az MTA tiszteleti tagja) nevéhez 
köthető, akik 2006-ban orvostudomá-
nyi Nobel-díjat nyertek el. A dsRNS-
molekulák jelenléte immunológiai is-
mereteink szerint leginkább külső 
ágensekre, például vírusfertőzésre ve-
zethetők vissza, és a folyamat révén a 
sejt megakadályozza ezen idegen RNS-
ágensek kifejeződését – vagyis a vírus 
patogénaktivitását. Hozzá kell azon-
ban tenni, hogy specifikus saját 
dsRNS-molekulák saját sejtélettani 
folyamatokhoz, így RNS-hurkok kiala-
kulásához (a harmadlagos és negyed-
leges RNS-szerkezet kialakulásának 
előfeltétele), a riboszomális RNS és a 
szabályozó RNS-ek működéséhez, il-
letve endogén RNS-csendesítési folya-
matokhoz is termelődnek a sejtekben. 
Bizonyos mikro-RNS-ek (miRNS) vo-
natkozásában azt is felvetették, hogy 
ezek az oligoribonukleotidok a növé-
nyek közötti kommunikáció közvetítő-
anyagai [Betti et al., 2021]. 
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A külső eredetű (exogén) dsRNS-ekkel 
szembeni sejtválaszfolyamatok döntő-
en a retinsavindukált I (RIG1) és a 
melanómadifferenciáció-asszociált 5 

(MDA5) génekhez kötődnek, míg a bel-
ső eredetű (endogén) dsRNS-eket az R 
protein kináz (PKR) és az RNS-aktív 
adenozin deamináz (ADAR) enzimek 
alakítják át [Sadeq et al., 2021]. 
A dsRNS-molekulákról azt is megfi-
gyelték, hogy peptid–nukleinsav-
konjugátumokkal (PNS) triplexet ké-
peznek, amely folyamatot azután – a 
PNS-részen fluoreszcens jelzés alkal-
mazásával – dsRNS-ek szelektív kimu-

tatására sikerrel alkalmaztak [Sato et 

al., 2016; 2018]. 
 

Az RNSi mechanizmus 

Az RNSi folyamat felismeréséhez veze-
tő út talán első döntő lépése Napoli és 
munkatársai megfigyelése volt [Napoli 
et al., 1990], akik azt találták, hogy 
amennyiben a petúnia (Petunia hybri-
da) modellnövénybe a kalkon-szintáz 
(CHS) enzim fehérjéjét kódoló génsza-
kaszt juttatják be, a bevitt gén gátolja 

az antocianin-bioszintézist. A CHS a 
növényi szervezetben a flavonoidok és 
izoflavonoidok bioszintézisének kulcs-
enzime, így az azt kódoló génszakasz 
bevitelétől e pigmentek szintézisének  

1. ábra: A génátírás utáni (poszttranszkripcionális) géncsendesítési folyama-
tok összefoglaló bemutatása. A géncsendesítés (annak megakadályozása, hogy 
adott gén funkcionális fehérjeterméke megjelenjen) történhet a fehérje gátlá-
sával (balra), az átíródás megakadályozásával (de az intakt mRNS megőrzésé-

vel (középen) és az mRNS lebontásával (ribonukleáz H, ribozim vagy RNS-
indukált némító komplex, RISC révén) (jobbra). Az ábra az Amerikai Egyesült 
Államok Nemzeti Egészségügyi Intézetein belül működő Nemzeti Biotechnoló-

giai Információs Központ nyilvános anyagának [NIH, 2022] magyar nyelvű 
adaptációja. (Hasonló leírásért lásd [Darvas, 2017].) 
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1. táblázat:  A poszttranszlációs génkifejeződés folyamatában és annak csen-
desítésében részt vevő főbb RNS-molekulatípusok és egyéb komponensek  

erősödését várták, így meglepő volt, 
hogy az éppen ellenkezőleg, gátló ha-
tást gyakorolt. A modellnövény és a 
biokémiai célpont megválasztásának 
előnye az volt, hogy az enzimaktivitás-
csökkenést jellegzetes színváltozás kí-
sérte a növény szirmainak érintett ré-
szeiben. A jelenséggel kapcsolatban 
többféle színű fenotípust azonosítot-
tak, valamint megállapították, hogy a 
gátlás mellett 1:50 csökkentés mutat-
kozott a CHS-t kódoló mRNS-
szintjében (a natív szinthez képest), 
illetve a változás szabálytalan és re-
verzíbilis jellege epigenetikai háttérre 
(RNS-metileződés) utalt. 

Azt, hogy a fenti kísérletben valójában 
a plazmidban bevitt génszakasszal 
szemben bekövetkezett géncsendesí-
tés történt, ekkor még nem ismerték 
fel, csak nyolc évvel később mutatta 
ki állati szervezetben Fire és Mello 
[Fire et al., 1998]. Ők direkt RNS-
bejuttatást végeztek egy szintén igen 
gyakorta alkalmazott modellállatba, a 
Caenorhabditis elegans fonálféregbe. 
A nematóda sejtjeibe különböző, szin-
tén színváltozást vagy fizikai elválto-
zást okozó fehérjék átírását kódoló 
RNS-szakaszokat (gfp, lacZ, unc-22) 
vittek be, de a géntermék megnyilvá-
nulásán túl annak az átíródását is  

Komponens 

magyar (angol) neve 

magyar 
(angol) 

rövidítése 

biokémiai szerepe 

hírvivő ribonukleinsav 
(messenger ribonucleic acid) 

mRNS 
(mRNA) 

az átíródott genetikai információt közvetíti a 
DNS-molekulától a fehérjeszintézis helyszínére 

egyszálú RNS 
(single-stranded RNA) 

ssRNS 
(ssRNA) 

egyszálú RNS-molekulák (az RNS leggyakoribb 
előfordulási formája) 

kettős szálú RNS 
(double-stranded RNA) 

dsRNS 
(dsRNA) 

kettős szálú RNS-molekulák; többnyire virális 
eredetűek, melyekről a vírus a fertőzött sejttel 
DNS-mintát készíttet, majd arról képződnek az 
új vírus RNS-ei; de lehetnek növényi vagy állati 
sejtben a sejt saját genomja által termelt, belső 
(endogén) eredetűek is (lásd mikro-RNS) 

mikro-RNS (microRNA) 
miRNS 
(miRNA) 

egyszálú, kis, 21-23 nukleotidot tartalmazó, nem 
kódoló RNS-molekulák; részt vesznek az RNS 
elnémításában és a génexpresszió poszttransz-
kripciós szabályozásában 

kis interferáló RNS 
(small interfering RNA) 

siRNS 
(siRNA) 

kettős szálú, kis, 20-24 nukleotidot tartalmazó, 
nem kódoló RNS-molekulák; részt vesznek az 
RNS-interferencia folyamatában 

ribonukleáz H 
(ribonuclease H) 

RNáz H 
(RNase H) 

nem specifikus endonukleáz enzimek; szerepük 
az RNS kisebb fragmensekké történő lebontásá-
nak hidrolitikus mechanizmusú katalízise 

ribozim (ribosime) 
Rz vagy 
Rbz 

enzimhatású ribonukletidok; a legjelentősebb 
ribozim a fehérjeszintézisért felelős riboszóma 

RNS-indukált némító komplex 
(RNA-induced silencing comp-
lex) 

RISC 

a RISC-komplex a virális dsRNS-ből lehasított 
siRNS-ek ribonukleotidszekvenciája alapján a 
későbbiekben felismer és hasít vagy működésé-
ben gátol minden olyan RNS-t, amely a beépült 
siRNS szállal komplementer régiót tartalmaz 
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2. ábra: A kettős szálú RNS-molekulák (dsRNS) általános szabályozási 
mechanizmusa (fent). Külső (exogén) dsRNS-molekulák elleni védekezés (fent, 
balra): a sejtbe jutó dsRNS-molekulákat a dicer enzim – specifikus kötőfehérje 

segítségével – kis, 21-24 nukleotidnyi fragmentumaira (kis interferáló RNS-
ekre vagy siRNS-ekre) hasítja, s fragmentumok alapján az RNS-indukált né-

mító komplex (RISC) minden hasonló nukleotidszekvenciájú mRNS-t lebont. 
Belső (endogén) dsRNS-molekulák szabályozása a RISC révén (fent, középen 

és jobbra) (a) a transzpozonátírás gátlása a fehérjeszintézis gátlásával; (b) ket-
tős szálú hurokba tekeredett mikro-RNS-molekulák eltávolítása; (c) a kroma-
tinszerkezet kialakítása (szintén RNSi-szerű folyamatban). Gyakorlati fejlesz-
tések (lent). Szintetikus úton előállított dsRNS-szekvenciák úgy tervezhetők, 
hogy a dsRNS célzott RNS-szakaszokat csendesítsen. Az ábra a Nobel Alapít-
vány nyilvános anyagának [Nobelprize.org, 2022] magyar nyelvű adaptációja. 

mérték az injektált RNS és a natív 
mRNS közötti hibridizáció meghatáro-

zásával a mex-3 transzlációindikátor 
mérésén keresztül. Vizsgálatukban 
többféle kontrollt is alkalmaztak, illet-
ve a célzott egyszálú RNS (ssRNS) 
mellett annak antiszensz és dsRNS 
változatát is vizsgálták, majd azt a 
meglepő tényt tapasztalták, hogy a 
dsRNS rendkívül erős vagy teljes mér-
tékben kioltotta a natív RNS átíródá-
sát, és hatása számottevően erősebb 

volt bármelyik ssRNS-szálénál. Mi 
több, ez az interferencia az RNS-től 
függően a test különböző részeiben, 
valamint nemcsak a vizsgálati egyed-
ben, de az utódjaiban is bekövetke-
zett. Következtetéseikben megnevez-
ték, hogy itt a célzott gén csendesíté-
séről van szó, és részletesen feltárták 
a folyamat mechanizmusát, és már a 
felfedezés pillanatában felvetették a 
gyakorlati alkalmazás lehetőségét is, 
elsősorban orvosi területeken: a víru-
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hetséges immunizálásban és a tumor-
genezis elleni védekezésben [Fire, 
2007]. Az RNSi lényege – ebben a 
mechanizmusban – (2. ábra), hogy a 
sejtbe jutó dsRNS-molekulákat  
dsRNS-specifikus kötőfehérje megköti, 
a dsRNS-specifikus nukleáz (dicer) 
enzim fragmentumaira hasítja, majd 
ezen fragementumok ellen az argona-
uta fehérjecsaládba tartozó RNS-

indukált némító komplex (RISC) a 
szervezetben továbbjutva a hasonló 
szekvenciájú mRNS-molekulákhoz 

kapcsolódik, és a sejt saját fehérjedeg-
radációs folyamatain keresztül lebont-
ja azokat. 
 

Kutatások az alkalmazások terüle-
tén 

A gyakorlati alkalmazások kutatása a 
hatásmechanizmus felfedezésével gya-
korlatilag egy időben megkezdődött. A 
dsRNS bejutása a sejtbe megtörténhet 
dsRNS-kapuzo t t ,  S ID -1 -s ze rű 
(szisztémikus RNS-interferencia-
deficiens-1 fehérje) transzmembrán 
csatornákon (passzív) és endocitózis-
sal (vezikuláris) egyaránt. A bejutott 
dsRNS által kiváltott hatás azonban 
továbbterjed az érintett sejtről a szer-
vezetben, amit segít, hogy a sejtek a 
sid-1 gének bekapcsolásával aktivál-
ják a SID-1-csatornákat [Li et al., 
2015]. Minthogy az RNSi az emberi 
(állati) és növényi sejtekben is műkö-
dik, elsőként az orvosi, majd hamaro-
san a mezőgazdasági alkalmazások is 
előtérbe kerültek. 
A dsRNS hatóanyag előállítása – a sej-
tek genetikai működésének összetevő-
je lévén – megtörténhet úgy, hogy 
adott sejtek genetikai állományát úgy 
módosítjuk, hogy azokban a kívánt 
ribonukleotid-szekvenciájú dsRNS 
képződjön. Ez értelemszerűen genom-
jában géntechnológiai úton módosított 
szervezetek (GMO-k) létrehozását és 
használatát igényli. Ezen, GMO-alapú 
technológiák előnye, hogy a dsRNS 

hatóanyag a sejten belül, védett for-
mában termelődik és hat; hátránya 
viszont, hogy az engedélyeztetése 
hosszadalmas, és jelentős társadalmi 
viták övezik. Jelen összefoglaló az 
ilyen, GMO-alapú alkalmazástechno-
lógiákat tekinti át. A dsRNS-
molekulák hatóanyagként történő al-
kalmazásának másik lehetősége, hogy 
az előállított dsRNS-t hordozószerve-
zet nélkül, közvetlenül, csupasz for-
mában vagy formázóanyaggal stabili-
zálva alkalmazzuk. Ezen, nem GMO-

alapú technológiák előnye, hogy GMO 
előállítását és kijuttatását nem igény-
li; hátránya viszont, hogy a csupasz 
dsRNS hatóanyag kémiailag instabil 
molekula, melynek formázóanyagok-
kal történő stabilizálása további fej-
lesztéseket igényel, illetve környezeti-
toxikológiai aggályokat is felvet. Ezen, 
hordozó GMO-t nem igénylő technoló-
giákat a cikksorozat következő része 
fogja áttekinteni. 
 

A géntechnológiai úton módosított 

növényekben történő mezőgazdasá-

gi alkalmazások 

Az alkalmazástechnika első képviselői 
közé a géntechnológiai úton módosí-
tott (GM) haszonnövények tartoztak. 
Részint azért, mert ez a technológia 
eleve fellendülőben volt már az Ameri-
kai Egyesült Államokban, s így a 
dsRNS-ek szintézisére is adódott mód 
transzgenikus úton; részint pedig 
azért, mert a növényi szervezetben 
termeltetett dsRNS hatóanyag estében 
nem volt szükséges a dsRNS-
molekulák gyors bomlékonysági tulaj-
donságára megoldást találni. A 
transzgenikus úton termeltetett 
dsRNS hatékonyságát gyümölcshimlő- 
és gyümölcsfoltosság-vírusok, a kuko-
rica-csíkosmozaikvírus, valamint szá-
mos további növénypatogén vírus el-
len modellnövényben már a 2010-
2014 években igazolták [Ravelonandro 
et al., 2014; Akbar et al., 2022], és a 
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továbbiakban az RNSi-mechanizmus-
sal ható, GM-haszonnövényekben a 
géncsendesítést alkalmazták – nö-
vényvédelmi célokon túlmenően – fej-
lődési gének csendesítésére, abiotikus 
és biotikus stresszfaktorok tolerálásá-
ra, beltartalmi tulajdonságok módosí-
tására, valamint toxinok vagy allergé-
nek visszaszorítására [El-Sappah et 
al., 2021]. 2015-ben, az Egyesült Álla-
mok Toxikológiai Társaságának éves 
nyári találkozóján a transzgenikus 
RNSi módszert már önálló eljárásként 

mutatták be a növénynemesítési tech-
nológiák között: a hagyományos és az 
indukált mutációkon alapuló fajtane-
mesítésen túl a molekuláris biológiai 
technikák között az RNSi önálló cso-
port volt a transzgenikus módszerek 
mellett [Sherman et al., 2015a]. Pedig 
senscu stricto az RNSi hatóanyagát  
termelő növények is transzgenikusak. 
Ennek ellenére igyekeztek a GMO he-
lyett a növénybe beépített védőanyag 
(plant-incorporated protectant, PIP) el-
nevezést alkalmazni [Sherman et al., 
2015b; Li et al., 2022]. 
Valójában olyannyira GM-növényekről 
van szó ebben a csoportban is, hogy a 
lege lső  piacra juttatott  GM-
haszonnövény, a pektinázgátolt, kés-
leltetett érésű Flavr Savr™ paradicsom 
éppen az RNSi mechanizmus szerint 
működött. A legfőbb, legalább egy or-
szágban engedélyezett vagy engedélye-
zésre benyújtott, RNSi mechanizmus 
a l a p j á n  ( i s )  m ű k ö d ő  G M -
haszonnövényeket a 2a. és 2b. táblá-
zatok ismerteti. A táblázatokban be-
mutatott lista korántsem teljes, azon-
ban jól szemlélteti a tendenciákat a 
fejlesztéstechnológia terén: míg a 
transzgenikus fajtákat kifejezetten ré-
gi (pl. génpuska, lásd vírusellenálló 
papaja) vagy valamivel újabb (pl. Agro-
bacterium-vektor) génbeviteli módsze-
rekkel állították elő, addig a legújabb 
fajták (pl. a táblázatban az engedélye-

zésre benyújtott kategóriában valam-
ennyi 2015 utáni fajta) már genom-

szerkesztési módszerekkel (CRISPR-
Cas) készültek. A transzgenikus faj-
tákban alkalmazott génbeviteli techni-
kák köre rendkívül széles. Ide tartozik 
a növényi sejtek vagy szövetek mikro-
részecskékkel történő bombázása 
(„gén-puska”)  például levegő -
sugárnyaláb injektálásával; a sejt- és 
szövet-elektroporáció; a közvetlen 
DNS-átviteli rendszerek (pl. polietilén-
glikolos közegben); a génbevitel szilíci-

um-karbid-kristálytűkön; a kémiailag 
mediált bevitel protoplasztiszokba és 
regenerálás; a pollentömlőn keresztüli 
génbevitel; az Agrobacterium-mediált 
növényátalakítás (plazmid-bevitel A. 
tumefaciens vagy A. rhizogenes fajok-
kal); valamint a hagyományos, hibri-
dizációs és a transzgenikus donor(ok) 
bevonásával végzett szelekciós neme-
sítés; és ezek a technikák egészültek 
ki a 2010-es évektől a genomszerkesz-
tési módszerekkel (pl. CRISPR-Cas). 
Ez egyszersmind egy nemzetközi jogi 
anomáliára is rámutat: az Amerikai 
Egyesült Államokban, ahol a genom-
szerkesztési módszerek mentesítést 
kaptak a GM kategória alól, így ezeket 
nem tekintik GM-termékeknek; míg az 
Európai Unióban, ahol az EU Bírósá-
ga (Curia) a genomszerkeszett fajtákat 
is a Géntörvény hatálya alá tartozó-
nak ítélte [European Court of Justice, 
2018], ezért ezek a fajták is GM-
termékeknek minősülnek. A helyzetet 
módosítja, hogy a közelmúltban a Cu-
ria főtanácsnoki indítványa azt java-
solja, hogy az in vitro random mutage-
nezissel biotechnológiai úton módosí-
tott fajták kikerüljenek a GM kategóri-

ából [European Court of Justice, 2022]. 
Ennek nyomán az európai jogi szabá-
lyozási környezetben dereguláció és 
így, az engedélyezési szigor bizonyos 
csökkenése várható, melynek a mérté-
ke egyelőre nem megjósolható. 
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2a. táblázat: Példák engedélyezett vagy engedélyezésre benyújtott, RNS-
interferencia (RNSi) alapján működő, genetikai úton módosított haszonnövé-

nyekre  

Bejelen-
tés éve 

Kifejlesztő/gyártó 
(a bejelentéskor) 

Gazda-
növény GM-fajta Hatás 

Engedélyt kapott (az Egyesült Államokban vagy másutt) 

1994 Monsanto 

paradi-
csom Flavr Savr™

 

késleltetett érés (már nem kapható 
és nem termesztett) 

1994 Monsanto tök CZW-3, ZW-20 

vírusellenállóság 
(már nem kapható) 

1996 

Cornell University és 
University of Hawaii papaja 

Rainbow, 
SunUp 

vírusellenállóság: papaja-
gyűrűfoltosságvírus (PRSV) 

1998 Monsanto burgonya 

Hi-Lite New 
Leaf Potato® Y 

vírusellenállóság: burgonya-Y-
vírus (PVY) (már nem kapható) 

1998 Monsanto burgonya 

New Leaf Po-
tato® Plus  

2007 USDA ARS szilva C-5 

vírusellenállóság: szilvahimlővírus 
(PPV) 

2008 University of Florida papaja X17-2 

vírusellenállóság: papaja-
gyűrűfoltosságvírus (PRSV) 

2010 Dupont-Pioneer szója PlenishTM
 emelt olajsavtartalom 

2010 BASF burgonya Amflora 

amilopektin-tartalom 
(2010-ben az EU-ban is volt vetési 
engedélye, amit később – Magyar-
ország bírósági panaszára – vissza-

vontak) 

2011 Monsanto szója Vistive Gold®
 módosított olaj- és zsírsavtartalom 

2011 Embrapae bab Embrapa 5.1 

vírusellenállóság: brazil aranymo-
zaik-vírus (BGMV) 

(2011-ben Brazíliában vetési enge-
délyt kapott) 

2013 

Monsanto és Forage 
Genetics lucerna HarvXtra™ 

csökkentett lignintartalom 
(2014-ben az USA és Kanada, 

2015-ben Japán is vetésre engedé-
lyezte) 

2014 J.R. Simplot burgonya Innate 

többféle változata létezik; gomba-
ellenállóság: burgonyavész (VNT); 
csökkent polifenol-oxidáz-termelő 
(PPO); invertáz (a szénhidrátokat 
átalakító) (INV) enzimeket csök-

kent mértékben termelő; csökkent 
aszparagintartalmú (ASN), sütéskor 

kevésbé akril-amid-képző (2014-
től az USA-ban vetési engedélye 

van) 

2015 

Okanagan Specialty 
Fruits alma 

Arctic™ 
“Golden Delici-

ous” 

többféle változata létezik; nem 
barnuló (2015-ben az USA-ban és 
Kanadában ültetési engedélyt ka-

pott) 

2017 Monsanto kukorica 

„SmartStax Pro” 
MON 87411 

többszörös genetikai esemény 
(stacked event) 

2021 Bayer kukorica VTPRO4®
 

többszörös genetikai esemény 
(stacked event) 

2022 BASF hagyma Sunions®
 

„könnyezésifaktor-szintetáz” en-
zimre géncsendesített 
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A SmartStax Pro (MON 87411) GM-
kukoricafajta – melyet az Amerikai 
Egyesült Államok Környezetvédelmi 
Hivatala (US EPA) 2017-ben engedé-
lyezett, az Európai Unióban az enge-
délyezési folyamat részeként az Euró-
pai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 

(EFSA) kockázatelemzésben pozitív 
elbírálást kapott [EFSA, 2018] – a 
többszörös genetikai eseményt is tar-
talmazó (stacked event) GM-növények 
csoportjába tartozik. Genomjába há-
romféle transzgént is beépítettek: a 
bogarakkal (Coleoptera) szemben ak-
tív endotoxin kódoló cry3Bb1 gént, a 
glyphosate gyomirtóval szembeni tű-
rőképességet okozó cp4 epsps gén és 
az RNSi mechanizmus szerint szintén 

Coleoptera-specifikus DvSnf7 dsRNS-t 
kódoló gént. Az amerikai kukoricabo-
gár (Diabrotica virgifera virgifera) Snf7 
(DvSnf7) fehérjéje az ESCRT-III 
(Endosomal Sorting Complex Required 
for Transport) komplexhez tartozó E-
osztályú vakuoláris válogatófehérje, 
amely nélkülözhetetlen a fehérjesze-
lekcióhoz a transzmembrán transz-
port során. A tényleges alkalmazás 

jelentős korlátját jelentheti azonban, 
hogy a hatás tekintetében már igen 
rövid távon is rezisztencia megjelené-
sét mutatták ki a hatóanyag felvételé-
nek csökkenése miatt, melynek kivizs-
gálása arra utalt, hogy a transzport-
csökkenési folyamat nem dsRNS-
specifikus [Khajuria et al., 2018; Dar-
lington et al., 2022]. 
További számos olyan többszörös ge-
netikai eseményt is tartalmazó 
(stacked event) fajtát is készítettek 
(különféle, akár önmagukban is több-
szörös genetikai eseményű GM-fajták 
további keresztezésével), amely RNSi-
alapú transzgenikus komponenst tar-
talmaz. Ilyen például a hétféle transz-

genikus összetevőt (cp4 epsps, 
Cry1A.105, Cry2Ab2, Vip3Aa20, PMI, 
Cry3Bb1 és DvSnf7 dsRNS) tartalma-
zó VTPRO4® (MON 87427 × MON 
89034 × MIR162 × MON 87411) kuko-
rica [Bayer, 2021]. 
Az RNSi mechanizmusú GM-növények 
(PIP-ek) értékelésében az EFSA 2012 
óta aktív, részint nemzetközi tanács-
kozások szervezése, valamint tudomá-
nyos beszámolók és konkrét genetikai 

Engedélyezésre benyújtott 

2005 

Renessen – Monsanto 
Canada kukorica LY038 emelt lizintartalom 

2009 Dupont-Pioneer szója TREUSTM
 módosított olaj- és zsírsavtartalom 

2014 Cibus US repce SU Canola 

gyomirtószer-ellenállóság szulfo-
nilkarbamidokkal (tribenuron-

methyl és thifensulfuron-methyl) 
szemben 

2015 Pennsylvania State gomba 

GE-PPO Mush-
room 

csökkent polifenol-oxidáz-termelő 
(PPO) 

2017 Christian-Albrechts- repce GE-CP1 

ellenállóság a korai termésleválás-
sal szemben 

2017 Dupont-Pioneer kukorica NLB18 

gombaellenállóság: északi levélfol-
tosság (NLB); 

2020 Pioneer Hi-Bred Int. kukorica 

GE-CRISPR-
Cas Waxy Corn 

csökkent arányú amilóz-/
amilopektintartalom 

Bejelen-
tés éve 

Kifejlesztő/gyártó 
(a bejelentéskor) 

Gazda-
növény GM-fajta Hatás 

2b. táblázat: Példák engedélyezett vagy engedélyezésre benyújtott, RNS-
interferencia (RNSi) alapján működő, genetikai úton módosított haszonnövé-

nyekre  
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események kapcsán hivatalos állás-
pontok megjelentetése révén [Dávalos 

et al., 2019; Papadopoulou et al., 
2020]. Az EFSA értékelésen belül az 
egészségügyi kockázatelemzések dön-
tően az emésztőrendszerben megfi-
gyelhető változásokra, a szisztémikus 
hatásokra és az immunrendszerre 
gyakorolt hatásokra irányultak 
[Dávalos et al., 2019]. Bevont szakér-
tői szerint a biológiai biztonság megfe-
lelően vizsgálható a transzgenikus GM
-növények kockázatelemzésében elfo-

gadott eljárás alapján [Arpaia et al., 
2020; Kleter, 2020]; ellenben a takar-
mány- és élelmiszerbiztonsági vizsgá-
latokkal. Más tanulmányok ugyanak-
kor úgy ítélik, hogy a PIP-ekből felsza-
baduló dsRNS hatóanyagok környeze-
ti sorsa és az ezeknek való potenciális 
kitettség mértéke még korántsem fel-
tárt [Parker & Sanders, 2017]. Külö-
nösen azért, mert a GM-növényekben 
termeltetett dsRNS-ek jellegzetesen 
többszáz nukleotidnyi hosszúságúak 
(~150-320 kDa) az erőteljesebb hatás 
kiváltására [Parker & Sanders, 2017; 
He et al., 2020], miközben RNSi indu-
kálására már egy ∼20 nukleotinyi 
dsRNS-szakasz is képes, vagyis jelen-
tősen leegyszerűsíthető az átalakítás, 
hiszen nem jelenik meg új fehérje a 
növényben [Arpaia et al, 2020]. Vagyis 
a mellékhatások tekintetében nem-
csak az elsődlegesen termelődő dsRNS
-molekulát, de annak valamennyi hid-
rolízis-bomlástermékét is vizsgálni 
szükséges. Emellett a talajban stabili-
zálódási tényező lehet, hogy míg a 
dsRNS-molekulák megkötődése a ta-
lajszemcséken gyors folyamat, a fel-
szabadulásuk kinetikaliag lassú folya-
mat lehet [Parker & Sanders, 2017]. 
(folytatása következik) 
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Position paper on the implementing regulation on the 

identification of unacceptable co-formulants of 

pesticides   
 

Martin Dermine 

Pesticide Action Network Europe – martin@pan-europe.info 

After years of delays, the European 
Commission published a proposal for 

an implementing regulation concer-
ning pesticide co-formulants, supple-
menting Regulation (EU)1107/2009 
(hereafter "the pesticide regulation"), 
with regards to “unacceptable co-
formulants”, as prescribed in Article 
27. The pesticide regulation suggests 
that Article 27 should have been al-
ready implemented by 14 June 2016 
(Article 81). Yet, only in 2021 the first 

ad-hoc implementing act listing 
“unacceptable co-formulants” was 
adopted. The new implementing regu-
lation proposal sets out “detailed 
rules for the identification of unac-
ceptable co-formulants” on a continu-
ous basis. 
 

Co-formulants 

Co-formulants are part of the mix-
tures contained in pesticide products, 
serving to enhance product efficiency 
and usability. These are for instance 
surfactants, anti-foaming agents, sol-
vents or wetting agents. The regulato-
ry framework considers co-for-
mulants as “biologically inactive” 
components of pesticide products 
against the targeted ‘harmful’ organ-
isms, in contrast to the declared 
“active ingredients” i.e., the compo-
nent that is declared as acting 
against the targeted 'harmful' organ-
ism. For instance, glyphosate kills 
weeds while imidacloprid kills insects 

but in order to be effective, they need 
co-formulants to be added to the 

product. Added co-formulants can 
make up to more than 50% of a pro-
duct formulation. 
A large number of co-formulants used 
in pesticide products were confirmed 
as being harmful to health and the 
environment, by public authorities 
and researchers. In 2021, the first list 
of “unacceptable co-formulants” was 
adopted by the EU Commission, con-
taining 144 substances to be banned 
due to their inherent hazardous pro-
perties. 
For instance, while they were consid-
ered "safe" for decades, POE-
tallowamines were banned as co-
formulants, now confirmed as highly 
toxic and having powerful effects 
against plants [Defarge et al., 2018], 
just like an active substance [Mesnage 

et al., 2019]. According to the pesti-
cide regulation, it is up to the pesti-
cide producers to disclose if a compo-

nent of a pesticide is an active sub-
stance or a co-formulant. The mis-
classification of POE-tallowamines by 
the pesticide industry did not lead to 
any kind of legal redress on behalf of 
Member States or the European Com-
mission. This example highlights the 
necessity to assess in a stricter way 
the environmental and health risks 
posed by these substances the mo-
ment they are sprayed into our envi-

mailto:martin@pan-europe.info
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13416-Plant-protection-products-pesticides-identification-of-unacceptable-co-formulants_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0383&rid=12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0383&rid=12
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ronment. 
Still, which co-formulants are used in 
pesticides and the composition of the 
products are not publicly available. 
Furthermore, and contrary to claims 
by the Directorate General for Health 
from the European Commission (DG 
Sante), a significant proportion of the 
co-formulants are currently not as-
sessed under REACH. For those that 
are assessed, the risk assessment is 
highly superficial, especially with re-
gards to environmental toxicity. Many 

independent studies found clear evi-
dence where co-formulants pose grave 
risks to human health, the environ-
ment and/or non-target organisms 

[Mesnage et al., 2013; Mullin, 2015; 
Mesnage & Antoniou, 2018; Straw & 
Brown, 2021; Straw et al., 2022]. 
 

Regulatory state of play: Context 

of the implementing regulation 

Regulation (EU) 1107/2009 sets out 
the underlying approval criteria for 
pesticides: they cannot have a harm-
ful effect on human or animal health 
or an unacceptable effect on the envi-
ronment. This wording is the same for 
all components of pesticide products: 
active substances (Art. 4), co-
formulants (Art. 27), safeners and 
synergists (Art. 25 & 26), as well as 
full pesticide products (Art. 29(1)(e)). 
Art. 27 requires the establishment of 
a negative list of “unacceptable co-
formulants” to be banned from use in 
pesticide products at EU level. A first 
list was adopted by the Commission 

in a non-transparent ad-hoc process 
based on proposals from the Member 
States, as co-formulants are currently 
only ‘authorised’ as part of the pro-
duct authorisation at Member State 
levels. 
The now proposed implementing act 
spells out the procedures for the on-
going identification of unacceptable  

co-formulants. The implementing act 
foresees that it will be the task of the 
Member States to identify potential 
unacceptable co-formulants “on the 
basis of the information submitted in 
an application dossier” and to submit 
these 'candidates' to the Commission. 
Contrary to active substances, Mem-
ber States will not automatically re-
ceive detailed and harmonised infor-
mation on the toxicity of co-
formulants, as the Commission is not 
proposing to implement mandatory 

data requirements other than their 
name and function in the application 
dossier. In some cases, when co-
formulants are registered under 
REACH, the Member States will re-
ceive some information on their toxici-
ty, but it will not ensure the high level 
of protection as foreseen in the pesti-
cide legislation. A Member State shall 
notify the Commission and the other 
Member States if it considers a co-
formulant non-compliant with regards 
to the exclusion criteria listed in the 
Annex. Depending on which criterion 
is concerned, the Member State must 
then first notify their concerns as 
foreseen under the REACH regulatory 
framework, e.g., submit reports to 
propose a new hazard classification. 
The Commission then awaits a re-
spective decision by ECHA or EFSA to 
subsequently propose to the SCO-
PAFF Committee to list a substance 
as unacceptable. 
 

PAN Europe’s Position on the pro-

posed Implementing Regulation 

PAN Europe considers that the pro-
posed implementing act is not in line 
with the pesticide regulation as it fails 
to ensure that all co-formulants used 
in pesticide products do not cause a 
harmful effect on human or animal 
health, as well as an unacceptable ef-
fect on the environment. As co-
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formulants are equally sprayed onto 
our food and in the environment, we 
demand the same standard of risk as-
sessment and the same safety criteria 
as for active substances in pesticide 
products. Crucially, four problematic 
core necessities lacking in the imple-
menting regulation have been identi-
fied: 
 

1. Insufficient toxicity endpoints  
addressed 
As mentioned previously, the pesticide 
regulation requires the same level of 
protection of human health and the 
environment for co-formulants as for 
active substances. Weirdly enough, 
even though this implementing regu-
lation proposal derives from the pesti-
cide regulation, the Commission pro-
posal refers in priority to other pieces 
of legislation (for instance REACH or 
the CLP regulation). Only at the very 
last stage does it refer to Annex II 
from the pesticide regulation, but as a 
secondary resort. 
For active substances, a series of 
more detailed and specific toxicity 
endpoints have been developed in 
Regulation (EU)283/2013 on data re-
quirements for active substances. 
These endpoints are meant to enable 
a risk assessment for human health 
as well as the environment, that en-
ables to ensure the absence of harm 
to human health and the absence of 
unacceptable harm to the environ-
ment, in compliance with the pre-
scriptions of the pesticide regulation. 
In order to comply with these pre-
scriptions and align the level of safety 
of used co-formulants with that from 
active substances, the Commission 
proposal should also refer to the toxi-
city endpoints established in Regula-
tion 283/2013/EC. 
 

2. No harmonised approach to assess 
the risk posed by co-formulants and no 

standardized data requirements to as-
sess co-formulants 
It establishes procedural rules and 
some unacceptable toxicity criteria 
but it fails to provide regulators with 
the needed data to assess the toxicity 
of co-formulants. The proposed regu-
lation foresees that Member States 
will receive, 'where appropriate, the 
information submitted in accordance 
with Title II of Regulation No 
1907/2006'. This corresponds to the 
information available under REACH 

for the chemicals that reach a certain 
sales tonnage in the EU. For many co-
formulants, there is no REACH dossi-
er, meaning no data. Furthermore, 
REACH data are limited regarding hu-
man toxicity and extremely limited 
regarding environmental toxicity. The 
proposed process thus remains fun-
damentally flawed as there are no un-
derlying detailed EU-harmonized data 
requirements defined that will allow a 
proper risk assessment. Member 
States are thus required to carry out a 
risk assessment without the needed 
data. 
Furthermore, the pesticide regulation 
obliges the Commission to establish 
data requirements for active sub-
stances, safeners, synergists and ad-
juvants. There is no reason to treat  
co-formulants in a different way. 
Weirdly enough, according to the pes-
ticide regulation, for adjuvants, which 
are co-formulants, the Commission 
needs to establish data requirements 
as well. There is no scientific or legal 
reason to treat 'non-adjuvant co-
formulants' in a different way. The 
Commission should thus add to this 
implementing act proposal the estab-
lishment of data requirements appli-
cable to co-formulants. Only such an 
approach consequently follows the ra-
tionale of the pesticide regulation, 
which demands that the EU Commis-

https://www.pan-europe.info/resources/briefings/2022/11/position-paper-implementing-regulation-identification-unacceptable-co
https://www.pan-europe.info/resources/briefings/2022/11/position-paper-implementing-regulation-identification-unacceptable-co
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sion also adopts data requirements 
for all other parts of pesticide pro-
ducts: active substances, safeners 
and synergists, and adjuvants (which 
are co-formulants).  
A second incoherence from the pro-
posal lies in the fact that the Europe-
an Commission proposes to leave it 
up to the 27 Member States to carry 
out 27 different risk assessments for 
the same co-formulants. Article 27, 
defining the regulation of co-
formulants is part of Chapter II of the 

pesticide Regulation 1107/2009/EC, 
dealing with active substances, safen-
ers, synergists and co-formulants. On 
the other hand, pesticide formulations 
are dealt with by another chapter, 
Chapter III (Plant Protection Pro-
ducts). Article 27(3) claims that 'The 
Commission may rev iew co-
formulants at any time. It may take 
into account relevant information pro-
vided by Member States.' It thus 
seems that the Commission is respon-
sible for the classification of co-
formulants in the unacceptable list, 
while Member States should play a 
secondary role. Nowhere is it written 
that it is the responsibility of Member 
States to assess the risk posed by co-
formulants and that they should be 
the trigger of the setting of co-
formulants in the negative list. Fur-
thermore, it does not make sense to 
have 27 different risk assessments for 
identical substances. Apart from the 
waste of public money, this situation 
will lead to diverging conclusions in 
the Member States, inducing regulato-
ry uncertainty and chaotic situations. 
These 2 major incoherence will lead to 
regulatory uncertainty for Member 
States and EU citizens and the envi-
ronment will not be protected in the 
same way across the EU. PAN Europe 
considers that co-formulants should 
be assessed based on the same data 

requirements as those from Regula-
tion (EU)283/2013, and that the risk 
assessment should be carried out by 
EFSA in a transparent way, for all co-
formulants used in the EU. 
 

3. No concern for the mixing of danger-
ous substances. 
The current proposal maintains that 
co-formulants can be used in pesti-
cide products when they are classified 
as confirmed likely carcinogens, toxic 
to reproduction or mutagens (C2, R2, 
or M2 classification). These substan-
ces can then be mixed with active 
substances or other co-formulants 
equally classified as C2, R2 or M2. 
The impact of such mixtures is un-
known. We request that rules must be 
established to prohibit the mixing of 
various of these dangerous substanc-
es. This is even more indispensable as 
there is currently no long-term toxici-
ty studies on formulations carried out 
in the frame of the national pesticide 
approvals. Otherwise, the risks to by-
standers, the presence of residues in 
food and the risks of additive or syn-
ergistic effects would potentially sig-
nificantly increase. 
On top of that, there is currently no 
risk assessment on the cumulative or 
synergistic effect of co-formulants. 
The EU Chemical Strategy for Sus-
tainability foresees that such potential 
effect is assessed. In order to do this, 
it is thus more than time that data on 
their toxicity is collected. 
 

4. Non-respect of EU case law 
In the Blaise ruling (case C616-17), 
the General Court of the EU ruled 
very clearly that it is the obligation of 
Member States to carry out long-term 
toxicity assessment of the formula-
tions. At present, to our knowledge, 
no long-term toxicity study is carried 
out on pesticide formulations. 

https://www.pan-europe.info/resources/briefings/2022/11/position-paper-implementing-regulation-identification-unacceptable-co
https://www.pan-europe.info/resources/briefings/2022/11/position-paper-implementing-regulation-identification-unacceptable-co
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Member States thus still do not comp-
ly with the ruling of the Court. Mem-
ber States do not have knowledge on 
the long-term toxicity of an important 
proportion of the used co-formulants. 
Member States thus do not comply 
with the obligation to make sure they 
have sufficient material "to exclude, in 
the light of current scientific and 
technical knowledge, the risk that 
that product exhibits such carcino-
genicity or toxicity". 
Therefore, the least that must be done 

to respect the ruling on a short-term 
basis, is to apply the ruling to pesti-
cide's co-formulants, safeners and 
synergists.  
Not doing so would expose Member 
States to legal procedures. As an ex-
ample, last year, a French appeal 
court confirmed a ban from a French 
administrative tribunal on a herbicide 
(Roundup 360), among others for  
non-respect of Article 29(6) which 
states that "interaction between the 
active substance, safeners, synergists 
and co-formulants shall be taken into 
account in the evaluation of plant 
protection products." The tribunal 
confirmed that risk assessors a n d 
riskmanagers must take into account 
the toxicity of co-formulants, and 
make sure they have sufficient infor-
mation. 
 

Conclusion: PAN Europe’s demands 

Co-formulants are sprayed onto our 
food and in the environment in the 
same way as active substances, safen-
ers and synergists. The pesticide  
regulation explicitly states that the 
same basic principle applies: no harm 
to human health, no unacceptable 
harm to the environment. Independ-
ent research has repeatedly shown 
that these substances are not harm-
less ‘inert’ additives, but they can also 
have biological activity and pose grave 
dangers - in the same way as active 

substances. There is thus no reason 
that the European Commission pro-
poses less strict rules on these chemi-
cals. To ensure compliance, the Com-
mission implementing regulation pro-
posal needs to: 
 (i) Set the same safety criteria and 
toxicity endpoints as for active sub-
stances; 
(ii) Adopt similar data requirements 
as for active substances - assess the 
data the same way as active sub-
stances; 

(iii) Prohibit the mixing of substances 
of concern (C2, M2, R2, aquatic toxici-
ty category 2) in the same product. 
(iv) Carry out an EU risk assessment 
by the EFSA, rather than national 
risk assessments. 
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* 
Addendum to the "PAN Europe posi-
tion paper on the European Com-

mission proposal for an implement-
ing regulation on the identification 

of unacceptable co-formulants of 
pesticides contribution" in the 

frame of the have your say public 

consultation 

PAN Europe welcomes the proposal 
from the Commission to finally har-
monize the regulation of pesticide co-
formulants. This has been awaited 

since 2009 and scientific evidence is 
indeed piling up to demonstrate that 
co-formulants may present a high 
risk for human and animal health, as 
well as for the environment. 
Regulation (EU) 1107/2009 (hereafter 
"the pesticide regulation") intends to 
ensure that co-formulants do not 
harm human or animal health and do 
not have an unacceptable effect on 
the environment, as laid down in Arti-
cle 27. PAN Europe advocates for a 
strict implementation of the law, in 
respect to the precautionary principle 
as well as the subsidiarity principle. 
PAN Europe considers that the Com-
mission proposal is nevertheless not 
fully aligned with the pesticide regu-
lation. We have therefore published a 
position paper, attached to our com-
ment. Below, we will outline the main 
arguments from our position paper, 
with some additional remarks. 
 

1. The proposed regulation is an imp-
lementing regulation deriving from 
Article 27 of the pesticide regulation. 
The conditions of inclusion of co-
formulants in the Annex III must 
therefore be aligned with the safety 
requirements from this regulation. 
Consequently, the first point of the 
Annex should be the one currently 
listed N°10 in the Commission pro-
posal, referring to Annex II of the pes-
ticide regulation, listing the safety cri-

teria for pesticides. The available in-
formation from other pieces of legisla-
tion is relevant to the risk assessment 
of co-formulants and to avoid double-
work but the legal basis for such risk 
assessment being the pesticide regu-
lation, it makes sense that those are 
cited second. 
 

2. The pesticide regulation imposes 
the same level of safety for active sub-
stances, co-formulants, safeners, syn-
ergists and adjuvants: no harmful ef-
fect to human health and no unac-
ceptable effects to the environment. 
The European Commission should 
therefore care for making sure that 
both the risk assessment and the risk 
management are aligned between 
these different categories of substan-
ces. This seems to be the case with 
the criteria laid down in the Annex, 
and in particular with criteria 10, re-
ferring to Annex of the pesticide regu-
lation. Nevertheless, the fact that, 
contrary to active substances, no data 
requirement is included in this pro-
posal will make it impossible for risk 
assessors and risk managers to en-
sure compliance with Annex II of the 
pesticide regulation and thus to make 
this point 10 operate. Under REACH 
for instance, many substances do not 
undergo any form of risk assessment 
as their sales volumes are too low! 
Therefore, PAN Europe urges the 
Commission to review its position and 
include data requirements, aligned 
with that from Regulation (EU) 
283/2013, as well as the different 
pieces of legislation referred to in the 
Annex of the proposal. 
 

3. We consider that the Commission 
proposal should also be aligned with 
the case law. In its ruling in Case C-
616/17 (Blaise ruling), the Court of 
Justice of the EU has provided a se-
ries of clarifications, concerning the 

https://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/briefings/20221110%20Position%20Paper%20on%20the%20Implementing%20Regulation%20on%20the%20Identification%20of%20Unacceptable%20Co-formulants.pdf
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case law. In its ruling in Case C-
implementation of the pesticide regu-
lation in light of the precautionary 
principle. We consider that these cla-
rifications have not been fully imple-
mented in this proposal. Firstly, the 
Court has reiterated the "obligation on 
the EU legislature, when it adopts 
rules governing the placing on the 
market of plant protection products, 
such as those laid down in Regulation 
No 1107/2009, to comply with the 
precautionary principle" (§41). Fur-

ther (§43), the Court clarified that 
“where there is uncertainty as to the 
existence or extent of risks to human 
health, protective measures may be 
taken without having to wait until the 
reality and seriousness of those risks 
become fully apparent”. In §46, the 
Court considers that a correct imple-
mentation of the precautionary prin-
ciple must be based on "a comprehen-
sive assessment of the risk to health 
based on the most reliable scientific 
data available and the most recent 
results of international research”. 
Following the Blaise ruling, it is evi-
dently clear that additional categories 
should be added to the criteria lead-
ing to a classification under Annex III. 
Those are the classification as carci-
nogen, mutagen or toxic to reproduc-
tion category 2, under the CLP legisla-
tion, as well as the substances classi-
fied as "lact." (hazard category for lac-
tation effects), as "hazardous to the 
aquatic environment" and as "Specific 
Target Organ Toxic". The absence of 
risk assessment of the mixture of pes-
ticides, as well as the absence of long-
term toxicity studies on complete for-
mulations argue in favor of including 
these categories in the cut-off criteria 
for co-formulants. 

4. By proposing to establish the res-
ponsibility of carrying out the risk as-

sessment with the 27 Member States, 
the European Commission acts 
against the principle of subsidiarity 
which requires acting at the level 
where the objectives of Article 27 can 
be best achieved. There is no logic in 
carrying out 27 risk assessments for 
exactly the same substances. This will 
inevitably lead to different conclusions 
among the 27 EU agencies and will 
lead to a lot of uncertainty and extra 
work for the Member States to then 
reach harmonized conclusions. For 

the sake of good administration of the 
resources and following the principle 
of subsidiarity, European Food Safety 
Authority (EFSA) should be mandated 
to carry out this work. In case a Mem-
ber States identifies a co-formulant 
that should be included in Annex III 
of the regulation, according to the 
current proposal, the EFSA would an-
yways be consulted. PAN Europe 
therefore asks for the procedure to be 
carried out at EFSA-level, with the 
consultation of Member States and 
stakeholders during the process. 
 

5. Recital 3 is incomplete: while Arti-
cle 27 of the pesticide regulation men-
tions human and animal health, as 
well as groundwater and the environ-
ment, when drafting recital 3, ground-
water and animal health have been 
omitted. They should be reincorpo-
rated. 
 

6. Point 4 of the Annex should be 
more precise. POPs should be defined 
according to their ECHA substance 
infocard, as well as the list of sub-
stances the EU has proposed to in-
clude in the Stockholm Convention as 
POPs. 
 

7. Point 7 of the Annex refers to a spe-
cific category regulated under the bio-
cide regulation (preservatives for  
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products during storage). We consider 
the Commission should broaden the 
scope to any chemical that is forbid-
den under the biocide regulation, or, 
at least, chemicals forbidden under a 
broader range of the product types 
addressed in the biocides regulation 
(including all products under ‘Main 
Groups’ 2-4. i.e., all preservative 
groups, all pest control groups, anti-
fouling products and embalming 
products). 
 

8. Point 8 of the Annex dramatically 
lacks clarity: "A decision has been 
adopted to approve the co-formulant 
as an active substance under Regula-
tion (EU) No 528/2012 with re-
strictions which are relevant for uses 
as co-formulant in plant protection 

products." The Commission should 
give clarity of what restrictions are 
relevant for uses as co-formulants. 
Furthermore, PAN Europe considers 
that if a co-formulant has been ap-
proved as a biocidal active substance, 
it is very unlikely it will not have any 
activity as a pesticide, and should 
therefore not be classified as a co-
formulant, but as a pesticide active 
substance. 
 

9. The numbering of the 3 last recitals 
of the proposal lacks coherence (from 
1 to 12 then again 11-12 and 13). 
 
Keywords: co-formulant, safener, 
synergist, glyphosate, POEA, Pesticide 
Action Network, EFSA,  
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