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Talajeredetű patogén és termésnövelő bioeffektor 

baktériumok dózisfüggő chlorsulfuron-érzékenysége 
 

Angerer Ildikó,
a
 Kocsis Tamás

b
 és Biró Borbála

b
 

aDunaújvárosi Egyetem, Műszaki Intézet Természettudományi és Környezetvédelmi Tanszék Dunaújváros; bSZIE, 

Kertészettudományi Kar, Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék, Budapest 

 

A mezőgazdaságban felhasznált peszticidek következménye lehet a nem célzott (non 

target) szervezetekre kifejtett hatások megjelenése. Kérdésként merült fel, hogy a 

talajból származó baktériumok szaporodása hogyan alakul a chlorsulfuron-tartalmú 

herbicid-hatóanyag különböző dózisainak a hatására. 

 A chlorsulfuron (Glean 75 DF) növekvő dózisait (0-10 mg/kg) adtuk 

Nutrient tápleves 5 ml-es adagjaihoz, amit a tesztelt törzsek 24 órás tenyészeteivel 

(1x10
6
 sejt/ml) oltottunk be 3-3 ismétlésben. Az inkubálás rázatott kultúrával történt 

(150 rpm/min) 28 
o
C-on 14 órás időtartamban. A szaporodást UV/VIS 

spektrofotométerrel ellenőriztük, az optikai denzitás (OD) λ=560 nm-en történő 

leolvasásával. Az in vitro vizsgálatokkal 8 nemzettséghez tartozó 17 

mikroorganizmus-törzs érzékenységét teszteltük. A biotrágyaként alkalmazott 

mikroorganizmusokat a növénynövekedés-serkentő, PGPR Pseudomonas, valamint 

a biológiai N2-kötésre képes Rhizobium és Azotobacter fajok képviselték, míg a 

talajeredetű patogénekhez az Agrobacterium tumefaciens, Erwinia carotovora, 

Escherichia coli és Xanthomonas campestris törzseket soroltuk. Az adatokat a 

herbicid nélküli kontroll %-ában egytényezős varianciaanalízissel értékeltük. 

 A vizsgált mikroorganizmusok érzékenységénél nemzettséghez tartozó és 

törzsi szintű hatásokat is megállapíthattunk. A leginkább érzékeny csoportnak a N2-

kötésre képes Rhizobium-ok, a legtoleránsabbnak pedig a PGPR Pseudomonas 

baktériumok bizonyultak. Ez megerősítette korábbi eredményeinket.
1-2

 A dózis 

legkisebb vizsgált adagja (0,001 mg/kg) a 15 törzs közül 13-nál a szaporodás 

serkentését idézte elő, ez a serkentés a 0,1-es dózisnál 10 törzs, majd a további 

dózisoknál rendre 4-4 törzsnél következett be. A serkentés legnagyobb mértéke a 

kontrollhoz viszonyított szaporodáshoz képest 56%-al volt nagyobb a Pseudomonas 

fluorescens törzsnél. A chlorsulfuron 10 mg/kg dózisa ezzel ellentétben szignifikáns 

szaporodásgátlást okozott 12 törzzsel, ekkor a gátlóhatás 72%-ot ért el a 

Xantomonas campestris baktérium esetében. 

 A talajeredetű patogén mikroorganizmusok általában érzékenyebbnek 

bizonyultak, de az érzékenységnél nem csak faji, hanem egyedi különbségek is 

adódtak. A patogén törzsek átlagos szaporodása a chlorsulfuron legnagyobb 

dózisánál 68% volt, szemben a többi tesztszervezet 91%-os értékével. Az 

eredményeink alátámasztják, hogy a chlorsulfuron az egyedi érzékenységi 

mintázatok szerint megváltoztatja a talajok mikrobiális közösségeinek az 

összetételét, amit talajinkubációs kísérletek is bizonyítottak.
3
 A bioeffektív N2-kötő 

szervezetek számszerű csökkenése a chlorsulfuron-hatáson túl tovább rontja a talaj 

                                                 
1 Angerer I. P. (2004) Agrokémia és Talajtan 53, 331-343. 
2 Biró B. et al. (2008) Talajvédelem p. 195-201. 
3 Angerer I. P. et al. (2007) Agrokémia és Talajtan 56, 147-160. 
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C:N arányát, a természetes biológiai folyamatokkal alátámasztott termékenységét, 

amit további agrokemikáliákkal súlyosbít az intenzív mezőgazdasági gyakorlat. 
 
 Köszönetnyilvánítás: A kutatásokat az EU-Fp7 Biofector project (GA 312117) támogatja. 

 

 Kulcsszavak: Angerer Ildikó, Kocsis Tamás, Biró Borbála, chlorsulfuron, Pseudomonas, Rhizobium, 
Azotobacter, Agrobacterium tumefaciens, Erwinia carotovora, Escherichia coli, Xanthomonas campestris 

 

* 

 

Az amur (Ctenopharyngodon idella) tápcsatornájának 

szövettani vizsgálata 1-, 3- és 6-hónapos Cry1- (MON 810) és 

Cry3-toxinnal (DAS-59122) való etetés után [N
o
2] 

 

Baska Ferenc,
a
 Simon László,

b
 Vincze Boglárka,

a
 Gyurcsó Gergő,

b
 

Pasaréti Gyula
b
 és Darvas Béla

b
 

aÁllatorvostudományi Egyetem Patológiai Tanszék; bNAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest 

 

Három kissé eltérő testtömegű (átlag: ~25-26 g/egyed – A, ~27-28 g/egyed – K és 

~31-32 g/egyed – N), 11-hónapos amurcsapatokkal kezdtünk párhuzamos etetési 

kísérleteket genetikai úton módosított kukorica élettani hatásainak vizsgálatára. A 

szárított levelekből (MON 810 – M, MON 810 közel izogenikus – Mi, DAS-59122 – 

D, szudánifű – Sz) készített táp kazein, vörös szúnyog lárva, zselatin, 

kukoricakeményítő mellett vitaminokat tartalmazott. A visszaduzzasztott növényi 

összetevő a táp ~30%-ának felelt meg. A vizsgálatainkban használt levél 

nagyságrenddel több Cry1Ab-toxint tartalmaz (~10-50 µg/g), mint a szem (~1 µg/g). 

A DAS-59122-nél a Cry34Ab1-/Cry35Ab1-toxinok mennyiségei a levélben szintén 

magasabbak (~80/50 és ~75/1 µg/g levélben és szemben). 

 Az 1, 3 és 6 hónap után 10-10 hal kiemelt tápcsatornáját a májjal és a 

hepatopancreas-szal együtt 4%-os pufferolt formaldehidoldatban 24 óráig 4 
o
C-on 

rögzítettük. Víztelenítést követően Paraplast-ba ágyazva 5 µm vastagságú 

metszeteket készítettünk, melyeket hematoxilin-eozin és PAS festésekkel 

készítettünk elő kórszövettani vizsgálatokra. A szervek és szövetek elváltozásait 

kerestük, illetve méréseket végeztünk (epithelsejt-magasság, kriptamélység, 

kehelysejtszám). Az eredmények értékelése Dell Statistica v. 13: ANOVA, post hoc 

(Tukey-teszt, Spjotvoll-Stoline teszt) szerint történt. 

 Az egyhónapos etetést követő boncolásoknál kiderült, hogy a kontroll és 

kezelt csoportokban egyaránt az amurok között gyakorta a Bothriocephalus 

acheilognathi okozta galandférgesség fordul elő. Az állatok feldolgozásakor ezért 

egyedi jelölést alkalmaztunk, így minden mérésnél tudtuk, hogy az egészséges vagy 

galandférges állatra vonatkozik-e. Három hónap után az egész állományt 

praziquantel 15 mg/ttkg adagjával féregtelenítettük, amely galandféreg 

szempontjából sikeresnek bizonyult, de a túlélést tekintve jelentős eltérés volt a 

csoportok között. A galandférgesség kizárólag a középbél szakaszát érintette, ahol 

már makroszkóposan észlelhető elváltozásokat (a bél falának elvékonyodása, 

sorvadása) okozott. A galandférges állatokban a bélhám a teljes keresztmetszetben 

elvékonyodott, allomorphia jelenségét mutatta, de nem volt metaplasia. A propria, a 

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=11
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=28
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submucosa és a lamina musculosa jelentősen elvékonyodott, kifejezett atrophia 

jeleit mutatta. A serosa nem mutatott kórszövettani elváltozást. Az A-csoport 

egyedei maradéktalanul elpusztultak a praziquantel-kezelés után. Előtte az állatok 

pengevékonyságúra fogytak. A K-csoportból az M és Mi csoport maradt életben. Az 

N-csoportba tartozó valamennyi egyed túlélt. 

 A féreggel nem fertőzött egyedek valamennyi csoportban azonos szövettani 

képet mutattak mind a bél, mind a máj, vagy a hepatopancreas vizsgálata esetén. A 

májban valamennyi egyednél közepes fokú patológiás egyszerű zsíros infiltráció 

volt kimutatható. Az amur köztudottan érzékeny táplálékának lipidtartalmára. 

Gyulladásos (pár epehólyag kivételével) vagy daganatos elváltozások egyetlen 

esetben sem voltak megfigyelhetők. 

 Az epithelsejt-magasság ~16 µm, a kriptamélység 180-200 µm körüli érték 

volt minden esetben. A kehelysejtek száma azonos látótérben a háromhónapos etetés 

után 80-90, míg a hathónapos etetés után 50-60 körüli érték volt. Egyetlen kezelés 

(MON 810, DAS-59122) sem okozott szignifikáns változást. A két időpont közötti 

különbség minden bizonnyal fejlődési okokra vezethető vissza, hiszen 14 

(háromhónapos etetés végén) és 17 (hathónapos etetés végén) hónapos korú halakról 

volt szó. 
 

 Köszönetnyilvánítás: A munkát az FM AD 008 projektje támogatta. 
 

 Kulcsszavak: Baska Ferenc, Gyurcsó Gergő, Simon László, Vincze Boglárka, Pasaréti Gyula, Darvas 

Béla, MON 810, DAS-59122, Ctenopharyngodon idella, Bothriocephalus acheilognathi 

 

* 

 

MON 810-es kukorica cry1Ab-gén öröklődése F1 és F2 

nemzedékben 
 

Bánáti Hajnalka,
a
 Neszlényi Kálmán,

b
 Ujhelyi Gabriella,

b
 Vajda Boldizsár

b
 és 

Darvas Béla
a
 

 
aNAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet; bNÉBIH, ÉTbI ÉMNRL GMO vizsgálatok témacsoport 

 

GMO-k kimutatására és mennyiségi meghatározására az egyik legelterjedtebben 

használt módszer a DNS alapú valós idejű polimeráz láncreakció (Q-PCR). A 

módszer segítségével a beépített szabályzó elemek (promóter, terminátor) vagy a 

transzgén DNS-e mutatható ki. A screening módszer általános szűrés, melyet a 

promóter és/vagy a terminátor régió alapján végeznek el. Ez a két elem igen fontos 

az adott gén kifejeződésében, emellett jelen vannak a legtöbb forgalomban lévő 

GM-növényben, bár a MON 810-es kukorica nos terminátora hiányzik.
4
 

Specifikusabb kimutatást tesz lehetővé a génspecifikus módszer, ahol az adott 

tulajdonságot hordozó gén (pl. cry1Ab) amplifikálódik. A konstrukció-specifikus 

PCR-rel a szóba jöhető GM-fajták körét szűkíthetjük le. Az eseményspecifikus 

kimutatás alapja pedig a promóter vagy a terminátor régió és a hordozó növényi 

                                                 
4 Chandra, K. S. et al. (2007) Nature Protocols DOI: 10.1038/nprot.2007.440 
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genom kapcsolódási pontjainak átfedése, mely lehetővé teszi a genetikai események, 

azaz egyes GM-fajtacsoportok azonosítását. 

 Relatív mennyiségi meghatározás során a GMO DNS és a teljes kukorica 

DNS-ének százalékos arányát állapítjuk meg. Ennek meghatározásához szükségünk 

van endogén referenciagénre (esetünkben hmg), mely lehetővé teszi, hogy 

meghatározzuk a mintában az adott növény teljes DNS-tartalmát.
5
 Vizsgálatainkhoz 

egy konstrukcióspecifikus reakciót (cryMON 810) és egy genetikaiesemény-

specifikus reakciót (MON 810) választottunk. A hmg és MON 810-es módszer 

eredeti mesterkeverékét a cryMON 810-es módszerhez szükséges mesterkeverékre 

cseréltük, és ezzel is végeztük el a vizsgálatot. A mesterkeverék kalibrációs 

görbéjének paraméterei mindkét módszer esetében megfeleltek az ENGL
6 

követelményeinek, így a továbbiakban ugyanazt a mesterkeveréket használtuk 

mindhárom reakcióhoz. Ugyanakkor fontos megemlíteni azt is, hogy az Q-PCR 

módszereket 5% alatti GMO-tartalomra fejlesztették ki, ezért a 

referenciaanyagokból genetikai eseményenként változó, de maximum 5 és 10%-

osak kaphatóak.
 

 Az intraspecifikus hibridizációt és a cry1Ab-génkazetta öröklődését MON 

810-es kukorica és egy tájfajta (kék főznivaló) keresztezéséből származó hibridek 

(F1 és F2 generáció) különböző színű egyszemes mintáin vizsgáltuk. A mag 

különböző részei eltérő ploiditásúak. A 2n felépítésű embrió (12%/szem) egy 

haploid apai és egy haploid anyai sejtmagból jön létre, míg a szintén 2n természetű 

pericarpium (6%/szem) teljes mértékben anyai eredetű. A 3n felépítésű 

endospermium (82%/szem) 1 haploid apai és 2 haploid anyai sejtmagból alakul ki.
7
 

Emiatt a genom relatív transzgéntartalma GM-kukoricaszem esetében attól függ, 

hogy a transzgén az apától vagy az anyától származik. Mivel egy kukoricaszem 

82%-a endospermium, így az egyszemes mintázás során főleg a 3n felépítésű 

endospermiumból vettünk mintát. Emiatt az adott kópia egy kukoricaszemben az F1 

generációban az endospermium esetén 0-, 1-, illetve 2-szeres mennyiségben lehet 

jelen a kiindulási kópiaszámhoz képest, ugyanis a pollent adó fajta transzgént nem 

tartalmazó kék tájfajta volt, míg az F2 generációban az önmagukkal való 

visszakeresztezés során mindkét ivarból származhat transzgén, így itt a kiindulási 

kópiaszám 0-, 1-, 2- vagy 3-szoros lehet. 
 

 Köszönetnyilvánítás: Ezt a munkát az FM AD003-as projektje támogatta. 

 

 Kulcsszavak: Bánáti Hajnalka, Neszlényi Kálmán, Ujhelyi Gabriella, Vajda Boldizsár, Darvas Béla, 

MON 810, cry1Ab, fajtahibridizáció 
 

 

 

 

  

                                                 
5 Pla, M. et al. (2006) Transgenic Research DOI: 10.1007/s11248-005-4945-x 
6 ENGL (European Network of GMO Laboratories) (2008) http://gmo-

crl.jrc.ec.europa.eu/doc/Min_Perf_Requirements_Analytical_methods.pdf 
7 Chaouachi, M. et al. (2013) Transgenic Research, DOI: 10.1007/s11248-012-9684-1 
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Fungicidfelhasználást kiváltó Trichoderma sp. talajoltó 

termékek hatása ökológiai termesztésű paradicsomon 
 

Biró Borbála,
a
 Kotroczó Zsolt,

a
 Kocsis Tamás

a 
és Szalai Zita

b
 

aSzIE Kertészettudományi Kar, Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék; bSzIE Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási 

Rendszerek Tanszék 

 

 A termésnövelőkhöz sorolható, élő mikroorganizmusokat tartalmazó 
kereskedelmi talajoltóanyagok egyik célja, hogy azokkal a műtrágyák és a 
növényvédő szerek felhasználását csökkenteni vagy akár teljesen kiváltani is 
lehessen. A termésnövelők hatásukat tekintve lehetnek növénynövekedés-serkentő 
termékek (PSP, plant strenghtening product) és a pénzügyi, jogszabályi okok miatt 
szintén a termésnövelőkhöz regisztrált növényvédelmi célú termékek (PPP, plant 
protecting products). Bizonyos mikroorganizmusok, mindkét funkcióra is képesek 
és így általános bioeffektorként használhatók. 
 A fungicidfelhasználás csökkentési lehetőségét vizsgáltuk a SzIE Soroksári 

Kísérleti Területének Ökológiai Gazdálkodási Ágazatában. A biológiai fungicidként 

használható Trichoderma sp. törzseket tartalmazó hazai és európai kereskedelmi 

termékek hatását teszteltük ökotermesztésű paradicsom (Solanum lycopersicum) 

tesztnövénnyel. A vizeskontroll mellett növényenként, 5-5 ml vízben elkevert 

oltóanyagokat alkalmaztunk a gyártók által javasolt dózisban: AZO –Azospirillum 

sp. Azoter, 0,37 cm
3 
(Pannon Trade); BE1 –Trichoderma hartianum-T22, 30 mg 

(Trianum);GTD –németországi Trichoderma sp. és Zn, Mn mikroelem, 40 mg 

(Biofector); MTD –magyarországi Trichoderma-F1, 0,5 ml (Pannon Trade). Az 

oltás a paradicsom kiültetésekor történt a palánták kezelésével. A paradicsom 

termésének a mennyiségi és minőségi (ép, beteg) vizsgálata mellett meghatároztuk a 

talajok kitenyészthető baktérium-és gombaszámát, valamint a Trichoderma sp. 

abundanciáját is legvalószínűbb szám (most probable number, MPN) módszerrel. A 

növények fitoftóra gombás fertőzése ellen a vegetációs időszakban kétszer, 

Cuproxat WF 350 g/l tribázikus réz-szulfát-oldatot használtunk. 

 Az intakt, ép terméseket vizsgálva a hazai (MTD) és a német (GTD) 

Trihoderma-törzseket is tartalmazó kezelések hatására statisztikailag igazolt 

termésnövekedést nem mértünk. A fertőzött termések mennyisége szignifikánsan 

csökkent mindkét fungicid hatású terméknél. A nem kezelt töveknél tapasztalt 6 

fertőzött/tő értékhez viszonyítva a GTD és az MTD kezelésekkel ez az átlag 4 

termés/tő értékre csökkent. A vegetációs időszakban alkalmazott rézkezelés hatására 

a talajok mikrobiológiai állapota szignifikánsan nem változott, kivéve a 

Trichoderma-kezeléseket, ahol azok MPN száma 1-2 nagyságrenddel nőtt. A 

kísérletünkben alkalmazott kezelés 190 g/l fémrezet tartalmazott. Hektárra vetítve 

egy kezelés a paradicsomkultúrában 760 g rézbevitelt jelentett a 4 l/ha dózissal. Az 

alkalmazott Trichoderma-törzsek hatására a talaj rézterhelése csökkenthető volt, a 

szokásos kezelésszám fele is elegendőnek bizonyult. A vegetációs időszakban két 

alkalommal 1520 g/ha réz került kiadásra a gyakran szükséges öt kezelés 3800 g/ha 

helyett. Az ökológiai gazdálkodás (834/2008 EC rendelet) szabályozza a 

hektáronként kiadható éves rézterhelést, ami a bioeffektor termékek együttes 

felhasználásával nem érte el a határértéket. 
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 Köszönetnyilvánítás: A kutatásokat az EU-Fp7 Biofector (GA 312117) és a Piac-13-1-2013-0274 sz. 
Biochar projektek támogatják. 

 

 Kulcsszavak: Biró Borbála, Kotroczó Zsolt, Kocsis Tamás, Szalai Zita, biotrágya, bioeffektor, fungicid, 
rézkezelés, Trichoderma 
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Növényvédőszer-maradékok körképe az Európai Unióban a 

RASFF adatbázisa alapján 
 

Darvas Béla és Székács András 
NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest 

 

Az európai élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszer (RASFF) 

egyik célja a növényvédőszer-maradékok követése, majd kockázatértékelése. Az 

évente megvizsgált minták száma ~4000. Az értékelés szerint:
8
 (i) A 

növényvédőszer-maradék jelenléte nem feltétlenül jár együtt intézkedéssel. Az ezt 

befolyásoló értékek (MLR, MADI stb.) időben gyakran változnak; (ii) A 

kockázatértékelés egyetlen szermaradékértéknél még viszonylag egyszerű, de 

egyidejűleg több szermaradék előfordulása (a minták 19-27%-ában) már 

kezelhetetlen végeredményű (a nem eldönthető kockázati besorolás a leggyakoribb); 

(iii) A minősítés két alapvető okra támaszkodhat: az egyik, hogy a talált hatóanyag 

nem szerepel az uniós pozitív listán; a másik, hogy az MRL értékeken felül 

kimutatható mennyiséget találtak. 

 A RASFF adatbázisa szerint 2012-ig növekedett a kifogás alá eső termékek 

száma, majd enyhén csökkenni kezdett. A mérések módszerei 15 év alatt sokat 

változtak. A rizikós országok esetében már célzott mintavételre is sor kerülhet, ahol 

a találati arány általában kétszereződik. Növelte az intézkedési arányt az is, hogy az 

Európai Unió pozitív listájára több mint 120, korábban alkalmazott hatóanyag nem 

került fel. Részletesebben a 2012-2015 évek adatait választottuk, ahol a 

kockázatelemzés alapján veszélyesnek minősített eseteket vizsgáltuk. Ezekben az 

években a vizsgált termékek ~10%-a tartalmazott valamilyen szermaradékot. 

Ezekből a veszélyesnek minősített rész 12-41% (évi 55-179 eset) között változott, 

vagyis a vizsgált élelmiszerek 1-4%-a jelenthetett kockázatot a fogyasztókra. 

 A 2012-2015 közötti időszakban az ellenőrzésen fennakadt országok közül 

sorrendben India, Nigéria, Kína, Törökország, Egyiptom, Thaiföld, Vietnam és 

Kambodzsa szermaradékos élelmiszerei emelhetők ki. Európai országok közül 

Spanyolország, Hollandia és Olaszország említhetők. A növények elemzése a bab 

(nigériai), paprika (kiemelkedően a chili), szőlő (perui, egyiptomi, olasz), okra 

(indiai) és padlizsán (dél-ázsiai) kockázatait mutatja. Hatóanyagok körül sorrendben 

a carbendazim
*
 (gombaölő), dimethoate (rovarölő), carbofuran

*
 (talajfertőtlenítő), 

dichlorvos
*
, ethephon (regulátor), triazophos

*
 és chlorpyrifos említhető kiemelt 

helyen. Míg a triazophos
*
 (kínai pomelo és indiai okra) a 2012-2013 között volt 

jelentős előfordulású, addig 2014-2015 között a dichlorvos (nigériai babfélék), 

dimethoate/omethoate
*
, carbofuran

*
 és chlorpyrifos (rovarölők) a jellemzőek. 2013-

                                                 
8 Darvas B. és Székács A. (szerk.) (2006) Mezőgazdasági ökotoxikológia. l’Harmattan, Budapest 

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=SearchForm&cleanSearch=1
http://mek.oszk.hu/09800/09886/09886.pdf
http://mek.oszk.hu/09800/09886/09886.pdf
http://mek.oszk.hu/09800/09886/09886.pdf
http://mek.oszk.hu/09800/09886/09886.pdf
http://mek.oszk.hu/09800/09886/09886.pdf
http://www.harmattan.hu/konyv_263.html
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2015 között kitüntetett helyen szerepelt minden évben a carbendazim
*
. Az egy 

mintában legalább öt szermaradék az ázsiai konyha fűszereit (pl. curry, chili) 

jellemezte főként. 

 
 

 Visszavont hatóanyagokat exportálunk, majd a maradékait importáljuk. Az 

Agro-Chemie Kft. carbofuran
*
- és carbendazim

*
-tartalmú készítményeket importál 

keletebbre lévő országokba, miközben az EU-ban ezek a hatóanyagok nincsenek a 

pozitív listán. 
 

 Köszönetnyilvánítás: Ezt a munkát a SPICED (EU-FP7-SEC-2012- 1-312631) támogatta. 

 
 Kulcsszavak: Darvas Béla, Székács András, RASFF, növényvédőszer-maradék, carbendazim, 

dimethoate, carbofuran, dichlorvos, ethephon, triazophos, chlorpyrifos 

 

* 

 

Klórbenzolok eltávolítása modell- és talajvizekből 
 

Dobosy Péter,
a
 Vizsolyi Éva Cseperke,

b
 Varga Imre,

c
 Varga József,

b
 Láng Győző

d
 

és Záray Gyula
c
 

 
aMTA Ökológiai Kutatóközpont, Duna-kutató Intézet; bIMSYS Mérnöki és Szolgáltató Kft.;c ELTE TTK 

Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ; dELTE TTK Fizikai Kémiai Tanszék 
 

A talajvízbe kerülő szennyezőanyagok egyre növekvő mennyisége korunk egyik 

legaggasztóbb problémája. Ezen vegyületek elsősorban olyan szerves vegyületek, 

melyek biodegradációja egyáltalán nem vagy csak nagyon lassan megy végbe. Ilyen 

perzisztens szerves szennyezők a halogéntartalmú aromás szénhidrogén-

származékok is, mint például a klórbenzolok (CB), a víznél nagyobb sűrűségű, 

vízben korlátozottan oldódó klórtartalmú aromás szénhidrogének. A CB-ket az 

iparban rendkívül sokféle területen használják, például oldószerként, 

zsírtalanítóként, hőcserélő anyagként, rovarriasztó szerként.
9
 Apoláris jellegükből 

adódóan lipidekben jól oldódnak, így felhalmozódhatnak az emberi zsírszövetben. 

Eltávolításukra különböző víztípusokból rendkívül sokféle módszert fejlesztettek ki, 

mint például biodegradáción és kémiai oxidáción alapuló eljárásokat.
10-11

 

 Munkánk során monoklór-benzol (MCB), valamint 1,2-, 1,3- és 1,4-diklór-

benzol (DCB) eltávolítását vizsgáltuk ferrát- és perszulfát-oxidációs technológiák 

segítségével modell- és talajvízmintákból. A négyféle klórbenzolszármazék 

                                                 
9 Luo, Q. 2013. Front. Environ. Sci. En. 8, 188-194. 
10 Jou, J. G. et al. 2010. J. Taiwan. Ins. Chem. Eng. 41, 216-220. 
11 Huang, K. C. et al. 2005. Chemosphere 61, 551-560. 
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koncentrációját szilárd fázisú mikroextrakciós (SPME) dúsítási eljárást követően 

tömegspektrométerrel kapcsolt gázkromatográfiás (GC-MS) módszerrel követtük 

nyomon. A klórbenzoltartalmú környezeti talajvízminta esetében több kiegészítő 

vizsgálatot végeztünk az oxidatív mintakezelés előtt (összes szerves szén- és 

nitrogéntartalom, pH, fajlagos elektromos vezetőképesség meghatározása). 

 Megállapítottuk, hogy 50 mg/l ferrát adagolása során a négy klórbenzolt 

100-100 µg/l koncentrációban tartalmazó modelloldat esetén 24% MCB, 36% 1,2-

DCB, 23% 1,3-DCB, 19% 1,4-DCB, 50 mg/l perszulfát hozzáadásával pedig 52% 

MCB, 33% 1,2-DCB, 28% 1,3 DCB és 43% 1,4-DCB eltávolítást sikerült elérni. Az 

eredmények alapján látható, hogy ferráttal az 1,2-DCB, míg perszulfát-technológia 

segítségével az MCB komponens lebontása volt a legeredményesebb. 

Megállapítható továbbá, hogy perszulfáttal az 1,2-DCB kivételével minden esetben 

hatékonyabb eltávolítást sikerült elérni, mint ferráttal. 

 A szénhidrogénekkel szennyezett környezeti talajvízminta oxidatív kezelése 

során minden esetben alacsonyabb CB-eltávolítást sikerült elérni a 

modelloldatokhoz képest, ami a talajvíz bonyolultabb összetételével (mátrixhatás) 

magyarázható, vagyis azzal, hogy a ferrát és a perszulfát nem specifikusan a 

klórbenzolokkal, hanem a talajvíz egyéb szerves és szervetlen szennyezőivel is 

reagálnak, ami a klórbenzol komponensek degradációjának mértékét csökkenti. 
 
 Kulcsszavak: Dobosy Péter, Vizsolyi Éva Cseperke, Varga Imre, Varga József, Láng Győző, Záray 

Gyula, klórbenzol, talajvíz, MCB, DCB 

 

* 

 

Innovatív talajjavítás és termőképesség-növelés 

környezetbarát adalékokkal ökológiai gazdálkodásban – 

komplex metodika a hatékonyság felmérésére és értékelésére 
 

Farkas Éva, Takács Enikő, Feigl Viktória, Vaszita Emese, Kirchkeszner Csaba és 

Molnár Mónika 
BME VBK Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék 

 

Az ökogazdálkodás, napjaink legnagyobb fejlődést mutató mezőgazdasági ágazata, 

az ökológiai rendszerek működésére épít, azokkal összhangban igyekszik 

gazdálkodni. Kiemelten kezeli a fenntarthatóságot, célja, hogy környezetbarát 

technológiák alkalmazásával megőrizze a különböző ökoszisztéma-rendszereket. 

 Többlépcsős kutatási munkánk során – ehhez kapcsolódóan – különböző 

környezetbarát adalékok, melléktermékek valamint hulladékból előállított 

adalékanyagok hatását tanulmányoztuk mind a talaj fizikai-kémiai, biológiai és 

ökotoxikológiai paramétereire, mind a termőképességre. Laboratóriumi 

mikrokozmoszokban (4 L térfogatú reaktorokban), majd az erre épülő kisparcellás 

szabadföldi kísérletekben (3x4 m, 20–25 cm mélységű bekeverés) teszteltük a 

természetes eredetű alginit, egy Greenman Agro
®
 mikrobiális talajoltóanyag, 

valamint a hulladékból (papírgyártási szennyvíziszap és gabonahéj) előállított 

bioszén és a nagy mennyiségben keletkező kávézacc hatását különböző 

koncentrációkban, és eltérő kombinációkban. A szabadföldi vizsgálatokra a Hétkúti 
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Ökofarm területén került sor, ahol a termőképességére gyakorolt hatást a zöldbab 

(Phaseolus vulgaris convar. nanus) növekedési paraméterei és beltartalmi értéke 

alapján értékeltük. 

 Mind a 7 hét időtartamú laboratóriumi, mind a 18-hetes szabadföldi 

kísérletek során többszöri mintavételezéssel értékeltük a kezelések hatását, a 

kezeletlen talaj eredményeivel összehasonlítva. A technológia követésére és 

hatékonyságának értékelésére integrált metodikát alkalmaztunk, mely magában 

foglalta a víztartóképesség, a pH, az elektromos vezetőképesség, az elemtartalom, 

illetve tápanyagellátottság mérését, továbbá a baktériumszám, a gombaszám és a 

mikrobiális szubsztráthasznosító-képesség meghatározását Biolog
®
 rendszerrel. Az 

esetleges toxikus hatások vizsgálatára búza (Triticum aestivum) és fehér mustár 

(Sinapis alba) gyökér- és szárnövekedés-gátlási tesztet (MSZ 21976-17/1988), 

továbbá Folsomia candida-val 7-napos mortalitási tesztet végeztünk (ISO 11267, 

2014). A szabadföldi kísérlet végén meghatároztuk a betakarított zöldbab 

biomasszáját, gyökértömegét, a termésmennyiséget és a beltartalmi értéket. A 

szignifikáns kezelések feltérképezésére variancianalízist végeztünk StatSoft 

Statistica v.12 szoftver alkalmazásával. 

 Az eredmények alapján a legtöbb vizsgált paraméter esetén a 0,5% 

kávézaccos és az 1% bioszenes kezelés volt a leghatékonyabb, mind a laboratóriumi 

kísérletben, mind a szabadföldi vizsgálatok során. A talaj víztartóképessége, a 

hozzáférhető foszfor- és káliumtartalom, az elektromos vezetőképesség, a 

mikrobiális szubsztráthasznosító-képesség eredményei az 1% bioszenes kezelésnél 

szignifikáns pozitív különbséget mutattak a kontrollhoz képest. A 0,5% kávézacc 

bekeverés elsősorban a talaj mikrobiális aktivitására volt kedvező hatással; a 

dehidrogenáz-enzimaktivitást, a baktérium- és gombaszámot, továbbá a mikrobiális 

szubsztráthasznosítást növelte szignifikánsan. Az ökotoxikológiai tesztek alapján 

egyik kezelés sem bizonyult toxikusnak a vizsgált tesztorganizmusokra nézve. 

 A kontrollhoz képest a legnagyobb termőképességet (babbiomasszát) 

eredményező kezelések sorrendben az 1% bioszén (18%-os növekedés), a 20 l/ha 

Greenman Agro
®
 talajoltóanyag (28%-os növekedés), a 0,5% kávézacc (35%-os 

növekedés), valamint a 0,5% kávézacc+talajoltóanyag (59%-os növekedés) voltak. 
 

 Kulcsszavak: Farkas Éva, Takács Enikő, Feigl Viktória, Vaszita Emese, Kirchkeszner Csaba, Molnár 

Mónika, alginit, bioszén, kávézacc 
 

 
Amur (Ctenopharyngodon idella) középbél hosszmetszeti képe (HE-festés) – fotó: Baska Ferenc© 
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Háromhónapos takarmányozási kísérlet MON 810 és 

DAS-59122 GM-táppal amuron (Ctenopharyngodon idella) – 

[N
o
4] Enzimológiai vizsgálatok (amiláz, tripszin, leucin-

aminopeptidáz) a közép- és utóbélben 
 

Gyurcsó Gergő, Simon László, Bánáti Hajnalka, Juracsek Judit, Klátyik Szandra, 

Takács Eszter, Pasaréti Gyula, Székács András és Darvas Béla 
NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest 

 

A szárított levelekből (MON 810 – M, MON 810 közel izogenikus – Mi, DAS-59122 

– D, szudánifű – Sz) készített táp kazein, vörös szúnyog, zselatin, 

kukoricakeményítő mellett vitaminokat tartalmazott. A visszaduzzasztott növényi 

összetevő a táp ~30%-ának felelt meg. A vizsgálatainkban használt levél 

nagyságrenddel több Cry1Ab-toxint tartalmaz (~10-50 µg/g), mint a szem (~1 µg/g). 

A DAS-59122-nél a Cry34Ab1-/Cry35Ab1-toxinok mennyiségei a levélben szintén 

magasabbak (~80/50 és ~75/1 µg/g levélben és szemben). 

 Két, a kísérlet indításakor szignifikánsan eltérő testtömegű (K ~25-26 

g/egyed és N – ~31-32 g/egyed), 11 hónapos amurcsapattal dolgoztunk. A harmadik 

hónap után 5-5 parazitamentes hal halringerben
12

 kioperált és átmosott közép- és 

utóbelét folyékony nitrogénben fagyasztottuk. A 4-4 cm-es középbélmintákat a 

„hasüregi zsák” béltraktusának felső 1 cm-től, míg az utóbél mintákat a végbéltől 

felfelé 1 cm-re metszettük ki. 

 Három enzim aktivitását követtük nyomon: az amilázét, ami a szénhidrátok 

(keményítő → cukor) bontásában vesz részt, a tripszinét, ami a fehérjék (→ peptid) 

bontásában (többnyire a lizin és arginin karboxil végeinél, amit prolin követ) 

működik közre és a leucin-aminopeptidázét (LAP, a fehérjék és peptidek N-végén a 

leucin hidrolízisét katalizálja). α-amiláz mérésére az Amilase Activity Assay kit 

(Abcam
®
, Cambridge, UK), tripszin mérésére a Trypsin Activity Assay kit (Abcam

®
, 

Cambridge, UK), míg a hal LAP mérésére LAP ELISA kit (MyBiosource, San Diego, 

USA) módszereket használtuk. Dell Statistica v. 13 program ANOVA, Tukey-

/Spjotvoll-Stoline tesztekkel értékeltük az adatokat. 

 A 14-hónapos amurok amilázaktivitása az utóbélben (~ 45000 nmol/min/ml) 

közel kétszerese volt a középbéli aktivitásnak. Szignifikáns különbség volt 

kimutatható a közép- és utóbélben is az eltérő testtömegű csoportok között, vagyis 

az K-amurok α-amiláz-aktivitása alacsony maradt. Ez arra utal, hogy a tápváltó 

(ragadozó → növényevő) fajban a keményítő emésztéséhez való korai 

alkalmazkodás jelentős szerepet játszik. Az egyes kezelések között szignifikáns 

különbség nem volt kimutatható. A MON 810 és a DAS-59122 között szignifikáns 

különbség mutatkozott (N-csoport) a tripszinaktivitásban, amennyiben az M-nél 

közel fele (~4000 µmol p-nitroanilin/min. 25
o
C) értéket mértünk, mint a D-nél. 

Ebben esetleg szerepet játszhattak a lektin természetű Cry-toxinok, mint a kukorica 

egyéb összetevői is, bár az Mi-fogyasztás utáni tripszinaktivitás is valamelyest 

magasabb volt. Nem mértünk különbséget a közép- és utóbél LAP tartalmában (0,4-

0,5 mmol/l). 

                                                 
12 Ogawa, M. et al. 1973. Comp. Biochem. Phisol. 44A, 1177-1183. 

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=11
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=28
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 Lazacon (Salmo salar) a MON 810 és izogenikus vonalának etetésekor 

csekély mértékben csökkent a LAP és a maltóz, és némileg emelkedett az amiláz 

aktivitása.
13

 A LAP tartalmat illetően ezt a korábbi vizsgálatok nem támasztják alá.
14

 
 

 Köszönetnyilvánítás: A munkát az FM AD008 projektje támogatta. 
 

 Kulcsszavak: Gyurcsó Gergő, Simon László, Bánáti Hajnalka, Juracsek Judit, Klátyik Szandra, Takács 

Eszter, Pasaréti Gyula, Székács András, Darvas Béla, MON 810, DAS-59122, Ctenopharyngodon idella, amiláz, 
tripszin, leucin-aminopeptidáz 

 

* 

 

Kombinált módszer fejlesztése az atrazine H295R sejtek 

nemihormon-szintézisére gyakorolt hatásának vizsgálatára 
 

Háhn Judit,
a
 Szoboszlay Sándor,

b
 Krifaton Csilla,

b
 Kovács J. Krisztina,

c
 

Ferenczi Szilamér
c
 és Kriszt Balázs

b
 

aSzIE Regionális Egyetemi Tudásközpont; bSzIE Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet; cMTA Kísérleti 

Orvostudományi Kutatóintézet 
 

A hormonmoduláns anyagok (endocrine-disrupting chemicals, EDCs) igen 

változatos mechanizmusok révén képesek az endokrin jelátadási folyamatokba 

beavatkozni, közülük számos lép kölcsönhatásba hormonreceptorokkal, illetve 

befolyásolnak kulcsenzimeket, melyek a szteroidszintézisben vesznek részt. Az 

EDC-k hatásának kimutatására rengeteg technika, vizsgálati módszer áll 

rendelkezésre, azonban ezek többsége egy-egy előre meghatározott mérési 

végpontra fókuszál (pl. 1-1 hormon koncentrációja), míg az EDC-k 

hormonrendszerre gyakorolt összetett biológiai hatása kevéssé vizsgált. 

 Az EU-ban már nem használható, szimmetrikus triazinok csoportjába 

tartozó atrazine herbicid ugyan nem kötődik közvetlenül ösztrogén- és 

androgénreceptorhoz, de az androszténdiont ösztronná, ill. tesztoszteront 

ösztradiollá konvertáló aromatáz enzim indukciója révén képes eltolni a nemi 

hormonok egyensúlyát az ösztrogének irányába. ED hatását számos, in vitro és in 

vivo vizsgálatban igazolták. 

 Munkánk során az atrazine hormonrendszert indirekt módon zavaró 

hatásának vizsgálatára olyan kombinált módszert dolgoztunk ki, melyben a H295R 

humán mellékvesekéreg eredetű karcinóma-sejtvonalat, valamint a Saccharomyces 

cerevisiae szervezetet használó, ösztrogén- és androgénhatást mérő bioriporter 

tesztet alkalmaztunk. A H295R sejtek az összes, szteroidszintézisben szerepet játszó 

enzimet képesek megtermelni, ezáltal a sejtvonal kiváló in vitro eszköz a 

szteroidszintézis-útvonalainak és -folyamatainak vizsgálatára. A bioriporter tesztben 

a genetikailag módosított S. cerevisiae törzsek (BLYES és BLYAS) ösztrogén- és 

androgénhatású anyag jelenlétében biolumineszcencia növekedéssel reagálnak. A 

kombinált tesztben az OCSPP Guideline 890.1550 alapján végzett steroidogenesis 

assay-ben a pozitív kontrollanyagok (forskolin és prochloraz) mellett atrazine-nal 

48 órán keresztül inkubáltuk a humán sejteket, majd a felülúszóban a sejtek által 

                                                 
13 Gru, J. et al. 2014. PLOS One 9 (6): e99932. 
14 Bakke-McKellep, A. M. et al. 2008. Res. Veter. Sci. 84, 395-408. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1867956/
http://toxsci.oxfordjournals.org/content/54/1/121.long
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076011000665
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076011000665
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-07/documents/final_890.1550_steroidogenesis_assay_sep_8.1.11.pdf
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kiválasztott nemi hormonok ösztrogén- és androgénhatását az élesztő alapú 

bioriporter teszttel vizsgáltuk. A várható ösztrogénhatás mellett koncentrációfüggő 

androgénhatást is tapasztaltunk az atrazine-nak kitett sejteken. A H295R sejtek 

16,78 μM, ill. 34,38 μM koncentrációjú atrazine-expozíció hatására termeltek annyi 

ösztrogén és androgén hormont, melyek a biolumineszcenciát a BLYES és BLYAS 

bioriporter tesztben a maximális fénykibocsátás 50%-ára növelték. 

 Az atrazine aromatázinduktor hatása, illetve ennek következtében a fokozott 

ösztrogéntermelődés jól dokumentált, azonban csak néhány tanulmány számol be 

emelkedett in vitro és in vivo androgénprodukcióról. Eredményeink szerint az 

atrazine képes az androgén hormonok szintézisbe is beavatkozni a H295R humán 

sejtekben. A nemi hormonok szintézisét zavaró hatás detektálására kifejlesztett 

félkvantitatív kombinált módszer olyan esetekben is alkalmazhatóvá válhat, mikor 

nehéz/lehetetlen előre pontosan meghatározni az analitikai és biológiai mérési 

végpontokat, ezáltal hasznos kiegészítő vizsgálat lehet egyes anyagok addig 

ismeretlen, indirekt endokrin diszruptor hatásának felmérésében. 
 

 Köszönetnyilvánítás: Ezt a munkát a KTIA_AIK_12-1-2013-0017, a 9878/2015/FEKUT, valamint az 
OTKA-109622 támogatta. 

 

 Kulcsszavak: Háhn Judit, Szoboszlay Sándor, Krifaton Csilla, Kovács J. Krisztina, Ferenczi Szilamér, 
Kriszt Balázs, atrazine, EDC, BLYES, BLYAS, H295R 

 

* 

 

Fűszerpaprika-tételek növényvédőszer-maradékos 

szennyezettsége a RASFF adatbázisa alapján 
 

Klátyik Szandra, Darvas Béla, Mörtl Mária, Simon László, Bánáti Hajnalka, 

Gyurcsó Gergő és Székács András 
NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet 

 

A növényvédőszer-készítmények kijuttatása, a termények betakarítása, illetve 

tárolása során nem megfelelően megválasztott technológiai körülmények, továbbá 

az illegális szerhasználat, jelentős mértékben hozzájárulnak az alkalmazott 

vegyületek, növényvédőszer-maradékok mezőgazdasági termékekben való 

megjelenéséhez, amelyek kedvezőtlen hatással vannak az élelmiszerbiztonságra. Az 

Európai Unió tagállamaiban a nemzeti élelmiszerbiztonsági hivatalok szintjén 

folyamatos ellenőrzésnek vetik alá a különböző mezőgazdasági termékeket, annak 

érdekében, hogy a szermaradékok szintje, ne haladja meg a jogszabályban 

hatóságilag rögzített, megengedhető maximális növényvédőszer-maradékszinteket 

(MRL-érték). Jelenleg az 1979 óta működő európai élelmiszer- és 

takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszer (RASFF) a leghatékonyabb eszköze a 

termékekben észlelt határérték túllépések és a nem teljesülő élelmiszerbiztonsági 

követelmények jelzésének, továbbá a valós időben történő információáramlásnak a 

tagállamok és a nyilvánosság között. 

 A Capsicum nemzettségbe tartozó chili- és fűszerpaprika-félékben 

viszonylag gyakran fordulnak elő növényvédőszer-maradékok. Jelenleg közel 50 

növényvédőszer-hatóanyag engedélyezett az EU-ban paprikakultúrákban, amelyek 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11356-009-0285-3
http://toxsci.oxfordjournals.org/content/118/1/52.long
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004565351630443X
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többségében rovarirtó hatással rendelkeznek.
15

 A fűszerpaprika-tételek szermaradék-

szennyezettségi szintjei között jelentős eltérések figyelhetőek meg, mivel a 

fűszerpaprika olyan összetett növényi mátrixból tevődik össze, amely jelentős 

mértékben megnehezíti a különböző szermaradékok analitikai úton történő 

meghatározását. 2014-ben, hasonlóan a korábbi évekhez, a RASFF-riasztások 

alapján a fűszerek és gyógynövények megtalálhatóak voltak az első tíz 

leggyakrabban bejelentett termékkategória között.
16

 1998 óta minden évben, számos 

esetben jelentettek határérték-túllépést különböző fűszerpaprika-tételekben. A 

RASFF éves jelentéseiben gyűjti össze és hozza nyilvánosságra az aktuális 

tájékoztatóit, riasztásait, illetve a határon történő elutasításokat. A riasztások 

esetében feltüntetésre kerül a határértéket meghaladó szermaradékszint, illetve 

megnevezésre kerülnek a bejelentést tevő és az exportáló országok egyaránt.
17

 A 

fűszerpaprika-tételekben leggyakrabban jelentett hatóanyagok az ethion, a 

methamidophos és a triazophos. Az első bejelentéseket Finnországban és 

Németországban tették 1999-ben, amikor spanyol, illetve pakisztáni exportokban 

határértéket meghaladó koncentrációban mutatták ki az endosulfan, acephate, 

methamidophos és cypermethrin jelenlétét. A legnagyobb mértékű túllépést 2001-

ben jelentették egy Egyesült Királyságba érkezett fűszerpaprika-import esetében, 

ahol az ethion koncentrációja elérte a 12,6 mg/kg értéket. 
 
 Köszönetnyilvánítás: Vizsgálatainkat az Európai Unió FP7 Keretprogramja támogatásával a SPICED 

(EU-FP7-SEC-2012- 1-312631) projekt keretében végeztük. 

 
 Kulcsszavak: Klátyik Szandra, Darvas Béla, Mörtl Mária, Simon László, Bánáti Hajnalka, Gyurcsó 

Gergő, Székács András, RASFF, fűszerpaprika, növényvédőszer-maradék, ethion, methamidophos, triazophos, 

endosulfan, acephate, cypermethrin 

 

* 

 

A Roundup Classic gyomirtó szer és összetevőinek (glyphosate, 

POEA) hatása természetes biofilmek algaközösségeire 
 

Klátyik Szandra,
a
 Földi Angéla,

b
 Trábert Zsuzsanna,

b
 Pozderka Virág,

b
 Ács Éva,

b
 

Cséffán Tamás,
a
 Pasaréti Gyula,

a
 Mörtl Mária,

a 
Takács Eszter,

a
 Bohus Péter,

c
 

Székács András
a
 és Darvas Béla

a
 

aNAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet; bMTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézet; cLamberti 
SpA 

 

A növényvédőszer-készítmények előállítása során felhasznált formázási 

segédanyagokat sokáig inert összetevőknek minősítették. A glyphosate hatóanyag, 

illetve a glyphosate-tartalmú készítmények formázása során alkalmazott POEA 

(polietoxilált faggyúaminok keveréke) esetében viszont számos esetben 

                                                 
15 MacBean, C. (Ed.) (2012) The Pesticide Manual, 16th Edition, BCPC, Brighton 
16 CBI Market Information Database (2010) The Spices and Herbs Market in the EU, The Hague 
17 European Commission (2015) The Rapid Alert System for Food and Feed. Annual Report, Brussels. 
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bizonyították a formázó anyag önálló toxicitását.
18-19

 A biofilmközösségek jelentős 

részét fotoautotróf bentikus algafajok alkotják.
20

 

 Vizsgálataink során két jelentős, hazai felszíni víztestben (Duna, Balaton), 

természetes körülmények között 6 héten keresztül egy speciális bójás szerkezeten 

elhelyezett üveglapokon biofilmet növesztettünk. A glyphosate, a Roundup Classic 

(glyphosate-tartalmú készítmény) és a POEA hatásait a kialakult biofilmek 

algaösszetételére (kék- zöld- és kovaalga-fajok aránya) laboratóriumi körülmények 

között 10 héten keresztül vizsgáltuk. Az első 6 héten az akváriumokat 100 µg/l 

glyphosate hatóanyaggal és ezzel egyenértékű koncentrációjú Roundup Classic 

készítménnyel, illetve POEA-val mesterségesen szennyeztük, majd a vizsgált 

koncentrációt 1000 µg/l-re emeltük. A biofilmek algaösszetételének változását 

algafáklya (bbe Moldaenke BentoTorch) használatával vizsgáltuk. A kovaalga-

közösség esetében faji szintű meghatározást, illetve a domináns fajok 

meghatározását is elvégeztük. Továbbá a biofilmek szerkezeti változásait 

elektronmikroszkópos technikával vizsgáltuk. 

 A dunai, illetve a balatoni biofilmek eltérő érzékenységet mutattak 

laboratóriumi körülmények között. A Duna esetében a 100 µg/l glyphosate-dózis 

toxikusabbnak bizonyult a vizsgált készítménynél a kova-, illetve a kékalga-fajok 

esetében, de a hatékonyság mértékén a vizsgált koncentráció megemelése nem 

változtatott. A balatoni biofilm nagymértékű pusztulása miatt az eredmények 

értékelésére csak az első két héten volt lehetőségünk, de a megnevezett időtartam 

alatt a Roundup bizonyult toxikusabbnak a kék- és kovaalgák esetében. A műszeres 

mérések alapján a POEA negatív hatását egyik esetben sem észleltük. A világszerte 

mérhető glyphosate-vízszennyezés a természetes biofilmekben képes átrendezni az 

algaközösségeket, ugyanis a biofilmekben az érzékenyebb kova- és kékalgafajok 

helyét fonalas zöldalgafajok vehetik át. A biofilmek elektronmikroszkópos 

elemzését követően azonban a glyphosate-, a Roundup- és POEA-kezelést követően 

egyaránt fokozott sejten kívüli, nyálkás exopoliszacharid (EPS) mátrix termelődése 

volt megfigyelhető. A kovaalga-közösség faji szintű meghatározását követően 

megállapíthatóvá vált, hogy a kovaalga-közösséget nagyobb fajszám jellemezte a 

Duna esetében (71 faj), mint a Balatonban (33 faj). A vizsgálatok során jelentős 

mértékben megváltozott a kovaalga-közösség összetétele a balatoni és a dunai 

mintákban egyaránt. A domináns fajok többsége jól tolerálta a kezeléseket, azonban 

több domináns faj érzékenynek bizonyult még kontrollkörülmények között is. 
 
 Köszönetnyilvánítás: Ezt a munkát az OTKA K109865 pályázat, valamint az FM AD002 projekt 

támogatta. 

 
 Kulcsszavak: Klátyik Szandra, Földi Angéla, Trábert Zsuzsanna, Pozderka Virág, Ács Éva, Cséffán 

Tamás, Pasaréti Gyula, Mörtl Mária, Takács Eszter, Bohus Péter, Székács András, Darvas Béla, glyphosate, POEA, 

biofilm, Roundup Classic, kovaalga, kékalga, Duna, Balaton 

 

 
 

                                                 
18 Mesnage, R. et al. (2014) Biomed. Res. Int. Article ID 179691 
19 Székács, I. et al. (2014) J. Biol. Vet. Food Engineer. 87, 213-218. 
20 Characklis, W. G. & Marshall, K. C. (Eds) (1990) Biofilms. John Wiley & Sons, New York p. 135. 
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Neonikotinoid rovarirtószer-hatóanyagok és -készítmények 

hatása nagy vízibolhán (Daphnia magna) 
 

Klátyik Szandra, Mörtl Mária, Takács Eszter, Székács András és Darvas Béla 
NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet 

 

A növényvédőszer-készítmények előállítása során alkalmazott formázó anyagokat 

sokáig inert/inaktív összetevőként minősítették, ezért az aktív hatóanyagokhoz 

képest az érvényes jogi szabályozás alapján egyszerűbb környezeti 

kockázatértékelés végrehajtása is elegendő volt esetükben.
21

 Számos tanulmányban 

viszont igazolttá vált az aktív hatóanyag (active ingredient, AI) és a 

készítményekben jelen lévő adalékanyagok között fellépő additív, szinergens vagy 

antagonista hatás és bizonyos esetekben a formázó anyag önálló toxicitása.
22-23

 A 

világszerte jelentős mértékben felhasznált neonikotinoid típusú rovarölő 

készítmények összetevői fizikai és kémiai tulajdonságaik (pl. vízoldhatóság, 

perzisztencia), illetve a nem megfelelő növényvédelmi technológiák következtében 

felhalmozódhatnak a talajban, továbbá megjelenhetnek a felszíni vizekben, káros 

hatást gyakorolva a vízi ökoszisztémákra.
24

 A szisztémikus neonikotinoid-

készítmények alkalmazása veszélyezteti a beporzó rovarfajokat is,
25

 így virágzó 

kultúrákban való alkalmazásuk az Európai Unióban felülvizsgálat alatt van.
26

 

 A vizsgált neonikotinoid készítmények (Actara SC, Apache 50 WG, 

Calypso 480 SC) és hatóanyagaik (clothianidin – CLO, thiacloprid – TCL, 

thiametoxam – TXM) vízi ökoszosztémára gyakorolt hatását nagy vízibolhán 

(Daphnia magna Strauss) vizsgáltuk. A választott vízi makrogerinctelen 

tesztszervezet megfelelő indikátora az élővizekbe kerülő szennyezőanyagok 

kedvezőtlen hatásainak, mivel a vízminőség változással szemben nagymértékű 

érzékenységet mutat. Akut immobilizációs vizsgálatainkat az OECD 202-es 

irányelvének megfelelően végeztük el, majd a 48 órás LC50 értékek meghatározását 

a ToxRat szoftver (ToxRat Solutions GmbH) segítségével határoztuk meg, majd 

korrigáltuk az aktív hatóanyag tartalomra (EC50[AI]). 

 Vizsgálataink során statisztikailag szignifikáns különbséget találtunk a 

hatóanyagok és a készítmények immobilizációra gyakorolt hatása között. A 

hatóanyagok közül a TCL volt a legtoxikusabb (EC50=5-13,5 mg/l), majd a TMX 

(EC50=93-159 mg/l) és a CLO (EC50>236 mg/l). A vizsgált készítmények toxicitási 

profilja ezzel szemben a következőképpen alakult: Apache 50 WG (50% CLO) 

EC50[AI]=8,36±2,45 mg/l, Calypso 480 SC (24% TCL) EC50[AI]=18,5±3,3 mg/l, 

Actara SC (24% TMX) EC50[AI]>237 mg/l. A TCL és TMX aktív hatóanyagok 

toxicitása 1,4-3,7-szer, illetve 1,5-2,5-szer meghaladta, az ezen hatóanyagokat 

tartalmazó készítmények akut toxicitását. Az Apache 50 WG készítmény ezzel 

szemben 14-szer toxikusabb volt, mint aktív hatóanyaga, a CLO. 

                                                 
21 European Parliament and Council (2004) O.J. L104, 1-35. 
22 Mesnage, R. et al. (2014) Biomed. Res. Int. Article ID 179691 
23 Székács, I. et al. (2014) J. Biol. Vet. Food Engineer. 87, 213-218. 
24 Vehovszky, Á. et al. (2015) Aquat. Toxicol. 167, 172 
25 Goulson, D. (2013) J. Appl. Ecology 50, 977-987. 
26 European Parliament and Council (2013) O.J. L139, 12-26. 
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 Eredményeink igazolták, hogy a neonikotinoid-tartalmú rovarölő 

készítmények és aktív hatóanyagaik káros hatást gyakorolnak a D. magna vízi 

szervezetre, továbbá, hogy a készítményekben megtalálható formázóanyagok 

növelhetik az aktív hatóanyag toxicitását. 
 

 Köszönetnyilvánítás: Munkánkat az OTKA K109865 és OTKA K112978 pályázatok támogatták. 

 
 Kulcsszavak: Klátyik Szandra, Mörtl Mária, Takács Eszter, Székács András, Darvas Béla, neonikotinoid, 

clothianidin, thiacloprid, thiametoxam, Daphnia magna, Actara SC, Apache 50 WG, Calypso 480 SC 

 

* 

 

Egyedi fűszerminták párhuzamos csíramentesítése ionizáló 

sugárzással 
 

Klátyik Szandra,
a
 Pasaréti Gyula,

a
 Bata-Vidács Ildikó,

a
 Madar Imre,

b
 

Pálfi Tamás,
b
 Környei József

b
 és Székács András

a
 

aNAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet; bIzotóp Intézet Kft. 
 

Az élelmiszeripari alapanyagokban, illetve előállított termékekben előforduló 

természetes, illetve antropogén eredetű kémiai és biológiai szennyezőanyagok, 

mikroorganizmusok mennyiségének csökkentése, illetve csíramentesítése 

elengedhetetlen feltétele az élelmiszerbiztonságot, illetve élelmiszerhigiéniai 

feltételeket szabályozó jogi előírások teljesülésének,
27

 továbbá a fogyasztókat érintő 

táplálkozási eredetű mérgezések és megbetegedések elkerülésének. A jelenleg 

alkalmazott csíramentesítési módszerek közül az ionizáló sugárzással történő 

kezelés rendelkezik a legmagasabb hatásfokkal a szárított, őrölt, fűszerkészítmények 

esetében.
28

 

 Vizsgálataink során kialakítottunk egy sokkompartmentes mintatartó 

szerkezetet, amely lehetővé teszi 96 db fűszerpaprika-minta egyedi elhelyezését és 

egyidejű, párhuzamos, homogén ionizáló gamma-besugárzással történő 

csíramentesítését.
29

 A mintatartóban kémiai dozimetriás módszerrel vizsgáltuk az 

egyes mintahelyeken tapasztalt elnyelt dózis- és dózisteljesítmény-értékeket, a 

besugárzás homogenitását és az eszköz alkalmazhatóságát fűszerpaprika-minták 

gamma-besugárzással történő besugárzásához, különböző dózisokon, eltérő 

hőmérsékleti körülmények és besugárzási idők mellett, illetve különböző 

távolságokban. Mikrobiológiai vizsgálatokban meghatároztuk a mezofil aerob 

összes élőcsíraszámot, a kóliformok, az Escherichia coli, illetve az 

enterobaktériumok számát. 

 Eredményeink alapján látható, hogy a dózisértékek a távolság 

csökkentésével és a besugárzási idő növelésével növekvő tendenciát mutatnak. Az 

elnyelt dózisok átlagértékei sem a sorok, sem az oszlopok mentén nem mutattak 

egymáshoz képest statisztikailag szignifikáns eltérést. A besugárzás során a 

homogenitás fokozható többek között a mintatartó meghatározott irányú és mértékű 

                                                 
27 Európai Parlament; Európai Unió Tanácsa (2002) O.J. L31, 1-24.; 2004 O.J. L139, 1-54. 
28 Farkas, J. (Ed.) (1988) Irradation of Dry Food Ingredients. CRC Press, Boca Raton 
29 Klátyik Sz. et al. (2016) Élelmiszer Ttudomány Technológia. 70 (3), 1-9. 
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folyamatos mozgatásával. A 96 minta egyidejű besugárzásához kialakított 

sokkompartmentes szerkezet használatánál azonban figyelembe kell venni a 

geometriai adottságokat, azaz a sugárforrástól való távolságot, hiszen ez méréseink 

szerint befolyásolja a mintát érő sugárdózist, továbbá a mérések alapján 86 cm-nél 

távolabb nem érdemes elhelyezni a mintatartó rekeszeket. A távolság növelésével a 

cellákban elhelyezett minták sugárterhelése egyenletesebb eloszlású, azonban az 

elnyelt dózisértékek esetében meghatározott relatív szórásértékek geometriai 

korrekció nélkül akár a 18% szélsőértéket is elérhetik, amely meghaladja a 

mikrobiológiában a lemezöntéses meghatározáshoz számolt 6,6%-os, módszerből 

adódó elfogadható hibahatárt,
30

 így geometriai korrekció végrehajtására van 

szükség. Vizsgálataink alapján a hőmérséklet nem játszik szerepet a 

dózisteljesítmény alakulásában, azonban a csíramentesítés biológiai hatékonyságára 

hatással lehet. A mikrobiológiai vizsgálatok alapján Escherichia coli, Salmonella és 

élesztőgomba nem volt a mintából kimutatható. A dózis emelésével a csíraszám 

jelentősen csökkent. A kóliform baktériumok pedig már 1 kGy hatására eltűntek a 

mintából. 
 

 Köszönetnyilvánítás: Vizsgálatainkat az Európai Unió FP7 Keretprogramja támogatásával a SPICED 

(EU-FP7-SEC-2012- 1-312631) projekt keretében végeztük. E közlemény a szerzők álláspontját tükrözi, az Európai 
Bizottság nem tehető felelőssé a benne foglalt adatok bárminemű esetleges felhasználásáért. 

 
 Kulcsszavak: Klátyik Szandra, Pasaréti Gyula, Bata-Vidács Ildikó, Madar Imre, Pálfi Tamás, Környei 

József, Székács András, fűszerpaprika, csíramentesítés, gamma-sugárzás 

 

* 

 

A glyphosate gyomirtószer-hatóanyag lebomlása balatoni és 

dunai vízmintákban, valamint algabiofilm jelenlétében 
 

Klátyik Szandra, Székács András, Darvas Béla és Mörtl Mária 
NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet 

 

A piacvezető glyphosate gyomirtószer-hatóanyag felszíni vizekben való 

megjelenése globálisan tapasztalható jelenség. A felszíni vizek glyphosate-

szennyezettségének mértéke világszerte jelentős eltéréseket mutat, azonban azokon a 

területeken ahol a glyphosate-tal szemben toleráns, géntechnológiai úton módosított 

növények termesztése és ezzel együtt a glyphosate-tartalmú készítmények 

felhasználása jelentős mértékű, a szennyezés mértéke elérheti akár az 5200 µg/l 

nagyságrendet is.
31

 Az EU területén a glyphosate-tartalom elérte, vagy meghaladta a 

4 µg/l értéket,
32

 amely jelentősen meghaladja a növényvédő szerekre meghatározott 

elfogadható szennyezettségi szintet.
33

 A hazai glyphosate-szennyezettség mértéke 

esetenként 0,54-0,98 µg/l.
34

 A biofilmek különösen fontos szerepet játszanak a vízi 

ökoszisztémák biogeokémiai ciklusaiban, illetve a természetes vizekben megjelenő 

                                                 
30 Jennison, M. W. & Wadsorth, G. P. (1940) J. Bact. 39, 389-397. 
31 Edwards, W. M. et al. (1980) J. Envron. Qual. 9, 661-665. 
32 Horth, H. et al. (2004) Final update report 2003/2004, WRc Report No. CO 4789/3, Swindon 
33 Az Európai Unió Tanácsa (1998) O. J. L330, 32. 
34 Székács, A. et al. (2015) J. Chem. Article ID 717948 1-15. 
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szennyezőanyagok biodegradációjában.
35

 

 Vizsgálataink során a glyphosate hatóanyag lebomlását 10 héten keresztül 

vizsgáltuk balatoni és dunai vízmintákban, illetve tisztított ivóvíz (ClearWater) 

esetében. A vizsgált hatóanyag (glyphosate IPA-só) lebomlását tiszta, illetve 

formázott készítmény (Roundup Classic) formájában is meghatároztuk. Kísérleteink 

során meghatároztuk a lebomlás kinetikáját biofilmek jelenlétében is. A 

lebomlásvizsgálatokban beállított kiindulási koncentráció 100 µg/l volt. A minta-

előkészítés során FMOC-Cl oldat felhasználásával származékképzést, majd szilárd 

fázisú extrakciót (Strata-X Polymeric SPE cartridge) végeztünk, majd a minták 

hatóanyag-tartalmát HPLC-UV technikával határoztuk meg. 

 A vizsgált természetes víztestekből származó „vak mintákban” egy esetben 

sem tudtuk kimutatni glyphosate jelenlétét. A tisztított ivóvízben a glyphosate és 

Roundup folyamatos és lassú csökkenése volt megfigyelhető, ezzel szemben a dunai 

vízmintáknál a kezdeti gyors csökkenést követően a koncentráció állandó értékre állt 

be. A balatoni vízmintákban a glyphosate-koncentráció szignifikáns mértékben nem 

változott. A dunai mintákban a tiszta hatóanyag koncentrációja biofilm jelenlétében 

az első héten 15-20 µg/l szinten állandósult, azonban a biofilmek laboratóriumi 

körülmények között történő fenntartása érdekében heti szinten végrehajtott 

vízcseréket követően a hatóanyag-koncentráció folyamatosan emelkedett, ami a 

biofilmekben megtalálható kötőhelyek telítődésével magyarázható. A készítmény 

esetében ezzel szemben az első héten jelentős lebomlás figyelhető meg, majd az első 

vízcserét követően szintén magasabb glyphosate-koncentrációt mértünk vissza, 

azonban a további vízmintákban folyamatos csökkenő tendencia volt megfigyelhető. 

A balatoni vízmintákban a glyphosate-lebomlás tiszta hatóanyag, illetve készítmény 

formájában is a dunai mintákban tapasztalt tendenciákhoz hasonló képet mutatott, 

viszont kisebb mértékű lebomlás volt megfigyelhető, és a tiszta hatóanyag 

koncentrációja magasabb szinten, 80 µg/l körüli értéken állandósult. 
 

 Köszönetnyilvánítás: Munkánkat az OTKA K109865 pályázat és az FM AD002 projekt támogatta. 
 

 Kulcsszavak: Klátyik Szandra, Székács András, Darvas Béla, Mörtl Mária, glyphosate, Roundup Classic, 
lebomlás, Duna, Balaton, biofilm 

 

* 

 

Glyphosate hatóanyagú peszticidek sejt- és genotoxikus 

hatásának vizsgálata 
 

Kocsis Zsuzsanna és Zsolnai Pálma 
Országos Közegészségügyi Központ, Országos Kémiai Biztonsági Igazgatóság, Kísérletes Toxikológiai Osztály, 

Molekuláris és Sejtbiológiai Csoport 

 

A glyphosate (N-foszfonometil-glicin) a világ legelterjedtebb növényvédő szere, 

felhasználása évente 800.000 tonnára becsülhető. A hazai kereskedelemben 55-féle 

glyphosate hatóanyagú készítmény kapható. A glyphosate belégzéssel, élelmiszerrel 

                                                 
35 Lear, G. (Eds) (2016) Current Research and Emerging Technologies. Caister Academic Press, New Zealand. 
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és ivóvízzel juthat a szervezetünkbe, felhalmozódást azonban nem mutat.
36

 Bár 

kevés egybehangzó in vitro és in vivo vizsgálat bizonyítja a glyphosate genotoxikus 

és rákkeltő hatását, néhány epidemiológiai jelentés azonban rámutat a myeloma 

multiplex, a non Hogkin limfoma és a spontán vetélés gyakoriságát emelő hatására.
37

 

 Vizsgálatunkban a glyphosate és két glyphosate hatóanyagú herbicid a 

Roundup Classic Plus és a Glialka Star citotoxicitását teszteltük négy sejtvonalon 

(CHO, Hela, HepG2 és MCF7). A glyphosate nyolctagú dózissorával (140-18000 

µg/ml tartomány) 24-órás intervallumban kezeltük a sejtkultúrákat. A glyphosate 

esetén az EC50 érték a négy sejtvonalra vonatkozóan 1700-4500 µg/ml tartományba 

esik, a legérzékenyebb a CHO sejt, míg az MCF7 sejtre hat a legkevésbé, ebben az 

esetben az EC50 érték 4500 µg/ml. A Roundup Classic Plus és Glialka Star 

kilenctagú dózissorrával (6-500 µg/ml) kezeltük négy sejtvonalat. Mind a Roundup 

Classic Plus, mind a Glialka Star kezelésre azonos profilú citotoxicitási sorrend 

jellemző, legérzékenyebbnek a Hela sejt bizonyult, majd azt követte a CHO, a 

HepG2 és a sort az MCF7 sejt zárja. Összehasonlítva a két készítményre vonatkozó 

EC50 értékeket azt tapasztaltuk, hogy a két glyphosate hatóanyagú készítmény a 

Roundup Classic Plus és Glialka Star közel 20-30szor erősebb toxicitással bír, mint 

maga a glyphosate. Sejttoxicitási eredményeink azt igazolják, hogy az adjuvánsokat, 

felületaktív anyagokat tartalmazó glyphosate hatóanyagú készítmények nagyobb 

egészségügyi kockázatot jelenthetnek, mint a glyphosate önmagában. 

Epidemiológiai vizsgálatok azt igazolják, hogy a reprodukcióhoz köthető sejtek 

érzékenyebbek, mint más szöveti sejtek, amit a mi vizsgálataink is alátámasztanak. 

A glyphosate mutagén hatású, továbbá hozzájárulhat a daganatos megbetegedések és 

hormonális károsodások kialakulásához. A glyphosate környezet-egészségügyi 

hatásait illetően számtalan aggály merült fel az utóbbi években, teratogéngyanús 

vegyületnek tartják, mutagenitási és karcinogenitási viták kereszttüzében áll. Ezen 

eredmények alapján fogjuk vizsgálni a glyphosate ösztrogénreceptorra gyakorolt 

hatását az OECD TG455 alapján,
38

 valamint folyamatban van az in vitro 

klasztogenitási vizsgálatok értékelése is.
39

 

 A glyphosate genotoxicitását in vitro mikronukleusztesztben vizsgáltuk, 4-

órás kezelést alkalmazva metabolikus aktiválással és anélkül. A CHO sejteket a 

vizsgálat során a glyphosate 375-1875 µg/ml dózissorával kezeltük. A legmagasabb 

kezelt dózissal elértük a toxikus kezelési szintet. Hasonlóan negatív eredményt 

kaptunk 24-órás kezelésnél is. Ha azonban alacsonyabb, 2-órás kezelést 

alkalmaztunk, akkor a CHO sejtekben dózisfüggő mikronukleuszszint-emelkedést 

mértünk. A Roundup Classic Plus mikronukleusz-indukáló hatását 12,5-120 µg/ml 

dózistartományban vizsgáltuk. Négyórás kezelést alkalmaztunk metabolikus 

aktiválás nélkül. A Roundup Classic Plus a vizsgált legmagasabb dózisban 

szignifikáns mértékben emelte a mikronukleusz-képződés gyakoriságát. 
 
 Kulcsszavak: Kocsis Zsuzsanna, Zsolnai Pálma, glyphosate, CHO, Hela, HepG2, MCF7, Roundup 

Classic Plus, Glyalka Star, mikronukleusz-teszt, genotoxicitás 

  

                                                 
36 Darvas B. et al. (2011) Növényvédelem 47, 387-401. 
37 Székács, A. & Darvas, B. (2012) InTech pp. 247-284. 
38 Gasnier, C. et al. (2009) Toxicology 262, 184-191. 
39 Mañas, F. et al. (2009) Ecotoxicol. Environ. Saf. 72, 834-837. 

http://bdarvas.hu/download/pdf/DBglyph2.pdf
http://www.intechopen.com/books/herbicides-properties-synthesis-and-control-of-weeds/forty-years-with-glyphosate
http://www.gmoseralini.org/wp-content/uploads/2013/01/Gasnieral.TOX_2009.pdf
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A dózisok kérdése a neonikotinoidok csávázószerként való 

alkalmazása során 
 

Mörtl Mária, Darvas Béla és Székács András 
NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet 

 

A csávázás módszerétől remélhető, hogy a hatóanyag nagy része jut el a védendő 

felületre, ugyanakkor a magevő gerincesek érintettsége megnő. A világon 

leggyakrabban alkalmazott rovarirtó szerek, a neonikotinoidok esetében az EU 

2013-ban felfüggesztette három hatóanyag (imidacloprid, thiamethoxam és 

clothianidin) alkalmazását,
40

 mivel nem lehet kizárni a beporozók károsodását ezen 

hatóanyagok következtében. Jelenleg az Európai Unióban csak a thiacloprid 

hatóanyagot alkalmazzák kukorica esetében, a többi hatóanyag felülvizsgálata 

folyamatban van. 

 Ha összehasonlítjuk a permetezéssel, talajfertőtlenítéssel és csávázással 

kijuttatott hatóanyag mennyiségét, azt találjuk, hogy nincs nagyságrendi különbség 

az egyes technológiák között. A csávázásnál hozzávetőleg 30-85 g aktív 

hatóanyag/ha (0,6-1,22 mg/mag, ha 50-70 ezer (kukorica) növény/ha) a tipikus 

dózis, míg permetezés esetén 20-70 g hatóanyag/ha (20-70 mg /l, 1000 l/ha) és a 

granulátumnál 110 g hatóanyag/ha (10 g /kg, 11 kg/ha). Így a környezeti terhelésben 

nincs lényeges különbség, ugyanakkor a csávázás esetében a hatóanyag igen 

koncentráltan, kb. 1 mg/mag mennyiségű hatóanyag van jelen. A neonikotinoidok jó 

vízoldhatóságuknak köszönhetően felszívódnak a növényi nedvekbe, illetve gyakori 

szennyezőként megjelennek a talajban és a felszíni vizekben. Emiatt az EU felvette 

az említett hatóanyagokat és az acetamiprid-et a megfigyelési listájára.
41

 

 Mindemellett a csávázás eredménye függ az alkalmazott technológiától és a 

mag tulajdonságaitól is. A növényvédő szerek tapadását és az elporzás mértékének 

csökkentését az ipari csávázási eljárásokban egy polimerréteg segíti, mely egyben a 

magok törését is megakadályozza. Egyedileg csávázott, illetve kereskedelmi 

forgalomban kapható kukorica-vetőmagok hatóanyag-tartalmát hasonlítottuk össze. 

 Vizsgálataink szerint az esetek többségében az átlagos neonikotinoid-

tartalom jól egyezett az ajánlott dózissal, azonban az egyes magok között néha 

jelentős különbséget találtunk. A 10 vagy 15 magra vonatkozó hatóanyag-tartalom 

szórása 10% volt a legjobb esetekben, a régebbi és az egyedileg kezelt magoknál 

jellemzően ~20% adódott. Egy esetben az adatszórás az 50% értéket is meghaladta, 

ami már jelentős eltérést eredményez a felszívódásban és a guttációs cseppekben 

mérhető szintekben. Korábbi méréseink során azt tapasztaltuk, hogy a lényegesen 

alacsonyabb dózissal kezelt magokból kelt növényeknél a guttációs cseppekbe 

kiválasztott hatóanyag-tartalom is alacsonyabb, mint az előírt dózissal kezelt 

kukoricák esetében. Ez a nem célszervezetek kitettségében is jelentős különbséget 

okozhat. Mindez jelentős hatással van a szabadföldi megfigyelések értékelésénél. 

 A csávázás és a vetés technológiájának folyamatos fejlesztésével sikerült az 

elporzást és a nem célszervezetekre gyakorolt hatást folyamatosan csökkenteni, 

ugyanakkor a reprodukálhatóság javítása további erőfeszítéseket igényel. A 

                                                 
40 A Bizottság 485/2013/Eu Végrehajtási Rendelete, Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 139/12 
41 A Bizottság (EU) 2015/495 végrehajtási határozata. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 78/40 HU 
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különböző növényvédelmi technológiákkal kijuttatott hatóanyag mennyisége nem 

tér el lényegesen egymástól, ugyanakkor az elporzás veszélye deflektorral tovább 

csökkenthető. A neonikotinoidok a talaj tulajdonságaitól függően kioldódnak
42

 és a 

felszíni vizeket szennyezik. 
 

 Köszönetnyilvánítás: Ezt a munkát az OTKA 112978 támogatta. 

 
 Kulcsszavak: Mörtl Mária, Darvas Béla, Székács András, neonikotinoid, csávázás, thiamethoxam, 

clothianidin, thiacloprid 

 

* 

 

Különböző szemcseméretű cink-oxid hatása a talajlakó 

Enchytraeus albidus tesztszervezet túlélésére és 

reprodukciójára 
 

Nagy Ádám, Kiss Lola Virág, Nagy Péter és Seres Anikó 
Szent István Egyetem, MKK, Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő 

 

Napjainkban egyre elterjedtebbé válik a nanotechnológia széleskörű alkalmazása 

mind az ipar, mind pedig a tudományos kutatások területén. Számos nanoanyagot 

alkalmaznak a mindennapi fogyasztóknak szánt termékekben.
43

 Használják őket az 

elektronikai és autóiparban, a számítástechnikában, valamint az egészségügyben, a 

környezetvédelemben, a kozmetikában és a mezőgazdaságban is. Ezáltal egyre nő a 

környezeti kockázatuk, amit – bár egyre több kutatás születik a témában
 – 

még 

mindig nem ismerünk részletesen.
44

 

 Vizsgálataink során a nagy szemcseméretű és a nanodiszperziós cink-oxid 

(ZnO) toxikus hatását vizsgáltuk a talajlakó Enchytraeus albidus (Annelida, 

Clitellata, Oligochaeta, Enchytreidae) televényférgeken. A teszteket az OECD 220-

as módszere alapján végeztük el. A teszt során a vizsgálati végpont a kifejlett 

egyedek mortalitása és a reprodukció volt. 

 Vizsgálatainkat egy 14 napos tartománymeghatározási (range-finding) 

teszttel kezdtük. A teszt során a módszertannak megfelelő 0,1-1000 mg/kg-os ZnO-

koncentrációkat alkalmaztuk 20 g száraz talajra vonatkoztatva. Az előkísérlet végén 

megállapítottuk, hogy az alkalmazott koncentrációk nem okoztak jelentős 

mortalitást a kontrollcsoporthoz képest (F=0,74), ezért a fő kísérletben már 

magasabb (400-6400 mg/kg) – más talajállatoknál alkalmazott – koncentrációkat 

használtunk. A fő kísérletünk időtartama összesen 42 nap volt. A 21. napon 

megállapítottuk a kifejlett egyedek mortalitását, eltávolítottuk a kifejlett állatokat, 

majd folytattuk a tesztet. A 42. napon megszámoltuk a juvenilis egyedeket a kontroll 

és a kezelt csoportokban. Az adatok értékelését R statisztikai programcsomaggal 

végeztük, kétutas ANOVA elemzést (magyarázó változók a szemcseméret és a 

koncentráció voltak), post hoc tesztként Dunnett-tesztet használtunk. 

                                                 
42 Mörtl, M. et al. 2016. J. Chem. ID 4546584. 
43 Bakonyi G. et. al. (2009) Állattani közlemények 94, 3-17. 
44 Kiss L. V. et al. (2016) Agrokémia és Talajtan 65, 115-134. 
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Az alkalmazott koncentrációkban mindkét anyag statisztikailag igazolható 

mértékben csökkentette az állatok túlélését (F=6,33, p<0,001) és a szaporodási 

képességét (F=4,54, p<0,001). A túlélés 3200 mg/kg-nál (p=0,01) a szaporodás 1600 

mg/kg-nál (p=0,003) különbözött először szignifikánsan a kontrollcsoporttól. 

Szemcsemérettől függő hatást nem találtunk (F=0,47 a kifejlett és F=0,35 a juvenilis 

egyedek esetében). 

 A folytatásban szükségesnek tartjuk elkerüléses vizsgálat elvégzését. A 

tervezett tesztben meg szeretnénk vizsgálni azt, hogy a ZnO-nak van-e hatása a 

szemcsemérettől függően az állatok viselkedésére, azaz tesznek-e különbséget a 

szennyezett és a kontrolltalajok között. 
 

 Kulcsszavak: Nagy Ádám, Kiss Lola Virág, Nagy Péter, Seres Anikó, Enchytraeus albidus, nano cink-

oxid, nanotechnológia 

 

* 

 

Az 1962 és 2015 között hazánkban alkalmazott fungicid 

hatóanyagok akut toxicitása [N
o
5] 

 

Nechay Erzsébet, Simon László és Darvas Béla 
NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest 

 

Elemzésünkben a Pesticide Manual akut toxicitási adatait használtuk fel.
45

 Az 

utóbbi ötven évben, hazánkban forgalomba került 149 fungicid hatóanyag közül 16 

értéke nem található meg a Pesticide Manual köteteiben. A patkányon értékelt 131 

hatóanyagból mindenevő emlős modellfajon, Rattus norvegicus (vándorpatkány 

hím) 59 közepesen mérgező, 59 enyhén mérgező és 13 a nem mérgező kategóriába 

sorolható. A közepesen mérgezők közül kiemelhetők a fluquinconazole, 

drazoxolon
*
, fentin

*
, triazoxide

*
 és iminoctadine triacetate

*
, amelyek értéke 200 

mg/kg alatt van. Emlős fajokon a kutya érzékenyebbnek bizonyult a patkánynál, 

ahol extrém toxicitásúnak bizonyult a thiram, oxine-copper
*
, dichlofluanid

*
, 

tridemorph
*
, ziram, vinclozolin

*
, triticonazole, prochloraz és ferbam

*
. A 

*
-val jelölt 

hatóanyagok már nem használhatók. 

 Az értékelt hatóanyag-adatok összevetését madarakra szinte lehetetlenné 

teszi, hogy az akut hatás felmérésére többféle módszert (általában 5 és 8 napos LD50 

értékek) alkalmaznak és a modellfajok száma is magas. A legtöbb adat a virginiai 

fogasfürj, Colinus virginianus (73) és a tőkés réce, Anas platyrhynchos (48) fajokra 

vonatkozik. A magevőket modellező C. virginianus fajra a tetraconazole, 

tricyclazole
*
, fenarimol

*
, réz-hidroxid, cyprodinil és iminoctadine

*
; míg a vízi 

madarakat reprezentáló A. platyrhynchos fajra a tetraconazole, tricyclazole
*
 és 

fenarimol
*
 a közepesen mérgezők (az LD50 érték <200 mg/kg). 

 Az értékelt hatóanyag-adatokat több fajon mérték (96 órás LC50 érték). 

Szivárványos pisztrángra (Oncorhynchus mykiss) 103 adat vonatkozik, és 

mérgezőnek (az LC50 érték <15 μg/l) öt hatóanyag mutatkozott: pyraclostrobin, 

oxine-copper
*
, famoxadone, dinocap

*
 és trifloxistrobin emelhető ki. A kevésbé 

                                                 
45 MacBean, C. (Ed.) (2012) The Pesticide Manual, 16th Edition, BCPC, Brighton 

http://ecotox.hu/ecotox2/download/konf/motkonf2014.pdf
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érzékeny kékkopoltyús naphalra (Lepomis macrochirus) 63 adat található, ahol a 

sorrend hasonlatos. 

 114 hatóanyagra találtunk Daphnia adatot. Jelentős toxicitást mutatnak a 

meptyldinocap
*
, dinocap

*
. Említhető még a fentin

*
, thiram, famoxadone, 

pyraclostrobin, trifloxistrobin és picoxystrobin (µg/l nagyságrend). 

 91 hatóanyag esetében találtunk mézelő méhre (Aphis mellifera) vonatkozó 

eredményt. A tesztek közül kontakt hatást vizsgált 87, míg 91 orális aktivitást. 

Orális aktivitásban a flutriafol és a dinocap
*
 bizonyult toxikusnak (µg/egyed 

nagyságrend). 

 Csupán 37 hatóanyag hatása ismert közönséges földigilisztán (Lubricus 

terrestris), itt a benomyl
*
 bizonyult kiemelkedően toxikusnak (az érték ~10 mg/kg). 

 A hasznos élőszervezetekre (parazitoidok, predátorok, vadon élő 

megporzók) kiterjedő vizsgálatok hiányában kérdéses, hogy mire épülnek korunk 

integrált technológiái. A kiemelt hatóanyagok véleményünk szerint akut toxicitási 

mutatók szerint nem felelnek meg ennek a környezetbarát növényvédelmi formának. 

A biotermesztők által is használt rézvegyületek sem tartoznak a kímélő tulajdonságú 

fungicidek közé, vagyis helyettesítésükre törekedni kellene. 
 
 Köszönetnyilvánítás: Ezt a munkát az FM AD001 projekt támogatta. 

 

 Kulcsszavak: Nechay Erzsébet, Simon László, Darvas Béla, fungicid, akut toxicitás, integrált védekezés 

 

* 

 

A comet-assay alkalmazhatósága növényvédőszer-hatóanyag, -

készítmény és formázó anyag toxicitásvizsgálatában 
 

Ottucsák Marianna,
a
 Kocsis Zsuzsanna,

b
 Bíró Anna,

b
 Tolnai Ágoston,

b
 

Darvas Béla
a
 és Székács András

a
 

aNAIK Agrár-Környezettudományi Kutatóintézet; bOrszágos Közegészségügyi Központ, Országos Kémiai 

Biztonsági Igazgatóság 

 

A comet-assay elkülönült sejteken végzett gélelektroforetikus eljárás, amely a DNS 

száltöréseinek kimutatására alkalmas gyors és érzékeny fluoreszcens mikroszkópiás 

módszer. A comet-assay segítségével a DNS-károsodás mértékét és a javító (repair) 

mechanizmusok vizsgálatát tudjuk szemléltetni, tehát a sejtek előzetes kezeléséhez 

alkalmazott anyagok/vegyületek genotoxicitását határozhatjuk meg vele. 

 A glyphosate a világon a legszélesebb körben és legnagyobb mennyiségben 

használt totális gyomirtószer- és deszikkáns-hatóanyag. A glyphosate hatóanyagot, 

glyphosate alapú készítményt (Roundup Classic) és a készítményben alkalmazott 

formázóanyagot (polietoxilált faggyúamin, POEA) vizsgáltuk HepG2 humán 

sejtvonalon. A HepG2 sejtvonal humán eredetű – egy 15-éves kaukázusi amerikai 

férfiből származó – májkarcinómasejt. A szakirodalom szerint a készítmény és a 

formázóanyag is genotoxikus hatással bír, és egyes források a hatóanyag 

genotoxicitására is utalnak.
46

 Mindhárom anyagból több ismétlésben hígítási sort 

készítettünk, negatív kontrollként kezeletlen sejteket, míg pozitív kontrollként 0,1%-

                                                 
46 Koller, V. J. et al. (2012) Arch. Toxicol. 86, 805-813. 
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os hidrogén-peroxiddal kezelt sejteket alkalmaztunk. A glyphosate hatóanyag 

esetében Roundup-ekvivalens koncentrációértékeket, míg a POEA erős 

citotoxicitása miatt alacsonyabb koncentrációkat adtunk. A kezelt sejteket még 

folyékony állapotú, alacsony olvadáspontú agarózgélbe kevertük, melyet tárgylemez 

felületére vittük fel. A beágyazott sejteket lizáltuk (feltárás), ezáltal a 

sejtmembránok felbomlottak. A gélben visszamaradó magot elektroforetizáltuk, 

mely során a DNS-fragmentumok az elektromos erőtér hatására kiáramlottak a 

sejtmagból, és azzal együtt fluoreszcens festés után jellegzetes „üstökös” alakot 

rajzoltak ki. Az elektroforézis után DNS-kötő festékkel (etidium-bromid) festettük 

meg a mintákat. A csóva nagyságát arbitrális egységek alapján öt osztályba soroltuk 

(0-tól 4-ig). Ha az arbitrális egység 0, akkor az adott koncentrációnál nem történt 

DNS-károsodás. A mikroszkópos képeket fluoreszcens mikroszkóp segítségével az 

arbitrális egységek alapján értékeltük ki. 

 A hatóanyag esetében az első koncentrációnál (0,975%) citotoxicitást 

tapasztaltunk, ezért genotoxicitás nem volt mérhető. A csóva nagysága (tail moment) 

a koncentráció emelésével növekszik. Az első koncentráció a Roundup Classic 

esetében is citotoxikusnak bizonyult. A következő koncentrációnál másfélszer 

akkora volt a csóva nagysága, mint az ekvivalens hatóanyag esetében. A POEA 

esetében észlelhető volt genotoxikus hatás még a Roundup-ekvivalens POEA-

koncentráció 100-szoros hígításánál (0,0000155%) is. Vagyis humán sejteken 

tapasztalt genotoxicitás tekintetében a hatáserősség a POEA>Roundup 

Classic>glyphosate sorrendben alakul. 
 

 Kulcsszavak: Ottucsák Marianna, Kocsis Zsuzsanna, Bíró Anna, Tolnai Ágoston, Darvas Béla, Székács 

András, POEA, glyphosate, Roundup Classic, comet-assay, HepG2 

 

* 

 

Ökológiai termesztésű és vegyszeres növényvédelmet 

alkalmazó paprikatermesztési területekről származó termény- 

és környezeti minták vizsgálata 
 

Ottucsák Marianna, Mörtl Mária, Székács András és Darvas Béla 
NAIK Agrár-Környezettudományi Kutatóintézet 

 

A fűszereket érő mikroszennyezések nyomon követése a minták komplex 

összetétele és a lehetséges szennyezők széles skálája miatt nehéz feladat. A fűszerek 

fő exportőrei – világszerte és Európában is – a fejlődő országok, mint Kína, India, 

Vietnám, Indonézia és a Közel-Kelet. Ezért nagyon fontos a megfelelő 

élelmiszerbiztonsági feltételek betartása az Európai Unió területére való 

beszállítással kapcsolatban. A legfontosabb szennyezőként mikotoxinok, különböző 

illegális színezékek (Sudan-festékek), növényvédőszer-maradékok, patogén és nem 

patogén mikroorganizmusok és nehézfémek fordulnak elő. 

 Vizsgálatainkban összehasonlítottuk az intenzív és az ökológia 

mezőgazdasági területeken termelt fűszerpaprikában és talajban kimutatható 

növényvédőszer-maradékokat, majd egy szabadföldi kísérlet keretében 

növényvédőszer-keverékekkel kezelt paprikában határoztuk meg a növényvédőszer-
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maradékok mennyiségét. Összesen 42 talajmintát gyűjtöttünk be az intenzív és 

ökológiai gazdálkodási területről. A növényvédőszer-maradékokat a talajokból 

gázkromatográfiás-tömegspektrometriás (GC-MS) módszerrel határoztuk meg.A 

paprikaminták előkészítésénél módosított QuEChERS extrakciós módszert 

alkalmaztunk és GC-MS módszerrel határoztuk meg a növényvédőszer-

maradékokat. 

 Az ökológiai gazdálkodási területekről vett talajmintáknál nem találtunk 

növényvédőszer-maradékot, míg az intenzív gazdálkodási területen a következő 

hatóanyagokat sikerült kimutatni: trifluralin, tefluthrin, chlorpyrifos, DDT és 

bomlástermékei. A paprika termése nem tartalmazott növényvédőszer-maradékot 

egyik területről származó mintákban sem. 

 A szabadföldi kísérletben intenzív termesztésbe vont paprikaültetvényen 

végeztünk többféle dózisban, 1-3 alkalommal növényvédőszer-keverékkel történő 

kezelést a paprikanövényeken. A peszticidkeverék, a következő készítményeket 

tartalmazta: 10g/l Pirimor (hatóanyag: 50% pirimicarb), 1 g/l Mospilan (hatóanyag: 

20% acetamiprid), 12,5 ml/l Cyren (hatóanyag: 480 g/l chlorpyrifos) és 7,5 ml/l 

Danadim Progress (hatóanyag: 400 g/l dimethoate). Ezen növényvédő szerek 

keverékét 1:5 és 1:25-ös hígításban permeteztük a növényekre. A permetezés előtt és 

után is talajmintákat vettünk a kísérlet során a kezelések előtt, valamint 

mindháromkezelést követően. Az eredményeink korrelálnak az alkalmazott 

dózisokkal és a kezelések számával. Nagyobb mennyiségű növényvédő szerrel 

kezelt növények esetében a növényvédőszer-maradékok magasabb szintjeit 

mutattunk ki mind a talajban, mind pedig a paprikamintában. 
 

 Köszönetnyilvánítás: Vizsgálatainkat az Európai Unió FP7 Keretprogramja támogatásával a SPICED 

(EU-FP7- SEC-2012- 1-312631) projekt keretében végeztükl 
 

 Kulcsszavak: Ottucsák Marianna, Mörtl Mária, Székács András, Darvas Béla, növényvédő-szermaradék, 

trifluralin, tefluthrin, chlorpyrifos, DDT 

 

* 

 

Az aflatoxin B1 biodetoxifikációja Rhodococcus törzsek 

intracelluláris kivonataival 
 

Risa Anita,
a
 Krifaton Csilla,

a
 Divinyi Dalma Maja,

a
 Kukolya József

b
 és 

Kriszt Balázs
a
 

aSzIE MKK Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet; bNAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet 

 

Az aflatoxin B1 (AFB1) az egyik legveszélyesebb mikotoxin, genotoxikus és 

bizonyítottan humán karcinogén vegyület (IARC: Group 1). Az AFB1-et, toxinogén 

penészgombák, főként az Aspergillus nemzetség tagjai termelik, amelyek mára már 

Európában is megjelentek. Ennek a jelenségnek is köszönhető, hogy a mikotoxin-

mentesítés megoldása komoly feladatot jelent. Az AFB1 takarmány- és élelmiszer-

alapanyagokból történő kivonására a biodetoxifikáció jelenthet megoldást. 

 A fennálló mikotoxin-veszély miatt, célunk volt feltárni a bakteriális 

biodegradáció folyamán zajló enzimatikus folyamatokat. Két Rhodococcus törzset 

(R. erythropolis NI1 és R. rhodochrous NI2) vizsgáltunk, melyek bizonyítottan 
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képesek az AFB1 biodetoxifikációjára.
47

 Két kísérleti beállításban vizsgáltuk a 

felszaporított baktériumkultúra extracelluláris közegében végbemenő 

biodetoxifikációt, valamint a sejtroncsolás utáni intracelluláris extraktum 

detoxifikációs képességét. Egy további kísérletben a konstitutívan termelődő, 

valamint a toxin által indukált enzimeket vizsgáltuk az extra- és intracelluláris 

közegekben. Az enzimek indukálása érdekében előinkubációt alkalmaztunk az 

AFB1 jelenlétében, míg a másik esetben előinkubáció nem történt. Az enzimek 

feltárása után, azok pH-toleranciáját is megállapítottuk. Ebben a fázisban a 

biodetoxifikációt három különböző kémhatáson (pH=7; 7,5; 8) vizsgáltuk. A 

megmaradt genotoxicitást SOS-Chromo teszttel, a toxinkoncentrációt pedig 

analitikai mérésekkel (Wessling Hungary Kft.) ellenőriztük. 

 Eredményeink azt mutatják, hogy nem történt genotoxicitás-csökkenés az 

extracelluláris mátrixban. Ezzel szemben a sejtroncsolás során felszabaduló 

intracelluláris enzimek teljes biodetoxifikációt végeztek hat órán belül. A konstitutív 

és indukált enzimek összehasonlítása során, az NI1 esetében figyelemre méltó 

különbséget tapasztaltunk, hiszen az indukált enzimek a toxinnal érintkezve azonnal 

megszüntették annak genotoxikus hatását. Az NI2 konstitutív és indukált 

enzimjeinek vizsgálata során a biodetoxifikációt néhány órán belül tapasztaltuk. A 

pH-tolerancia vizsgálata során, a biodetoxifikációs folyamat időtartamában kis 

különbséget tapasztaltunk a kémhatások között, viszont mindhárom beállításban hat 

óra elegendőnek bizonyult a teljes biodetoxifikációhoz mindkét törzs konstitutív, 

illetve indukált enzimjeit vizsgálva. 

 Eredményeink bizonyítják, hogy a R. erythropolis NI1 és R. rhodochrous 

NI2 rendelkezik olyan konstitutív, intracelluláris enzimekkel, melyek 

kulcsfontosságú szerepet töltenek be az AFB1 biodetoxifikációja során. Az NI1 

esetében viszont indukált termelődésű enzimek a folyamatot jelentősen képesek 

felgyorsítani és a biodetoxifikációt néhány perc alatt véghezvinni. Az enzimek 

stabilak maradnak pH=7-8 tartományban, de minél lúgosabb a kémhatás annál 

lassabb a detoxifikációs folyamat. 

 Az NI1 és NI2 törzsek intracelluláris enzimjeit alkalmazva az AFB1 teljes 

biodetoxifikációját érhetjük el hat órán belül. A folyamat gyorsasága kiemelkedő 

jelentőséggel bír, hiszen ezen eredmények megalapozzák egy enzimalapú 

takarmány-adalékanyag kifejlesztését, amely megoldást jelenthet az AFB1-

szennyezéssel szemben. 
 
 Köszönetnyilvánítás: Ezt a munkát a 9878-3/2016/FEKUT és a VKSZ-12-1-2013-0078 támogatta. 

 

 Kulcsszavak: Risa Anita, Krifaton Csilla, Divinyi Dalma Maja, Kukolya József, Kriszt Balázs, aflatoxin 
B1, Rhodococcus 

 

 

 
 

                                                 
47 Krifaton, Cs. et al. (2011) Mut. Res.-Gen. Tox. Env. Mutagen 726, 1-7. 
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Áramlási citometriás vérkép amur (Ctenopharyngodon idella) 

Cry1- (MON 810) és Cry3-toxinnal (DAS-59122) való 

hathónapos etetése után [N
o
5] 

 

Simon László,
a
 Bánáti Hajnalka,

a
 Szikora Bence,

b
 Matkó János,

b
 Baska Ferenc,

c
 

Székács András
a
 és Darvas Béla

a
 

aNAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest; bELTE TTK Immunológiai Tanszék, Budapest; 
cÁllatorvostudományi Egyetem Patológiai Tanszék, Budapest 

 

Amuron (Ctenopharyngodon idella) végeztünk hathónapos etetési kísérletet 

kukoricalevelek felhasználásával. A kukoricalevelek szárítva, őrölve, 

visszaduzzasztva, 30%-os arányban kerültek bele az amurok tápjába. Azonos korú, 

de szignifikánsan eltérő testtömegű két csoporttal dolgoztunk (K – közepes és N – 

nagy induló testtömegű egyedek). A MON 810 kukoricalevél Cry1Ab-toxintartalma 

10-50 µg/g, a DAS-59122 kukoricalevél Cry34Ab1- és Cry35Ab1-toxintartalma 

pedig 80/50 µg/g. A MON 810 és DAS-59122 GM-kukoricák leveleit, valamint 

izogenikus változataik (MON izo, DAS izo) leveleit tartalmazó tápokat használtunk. 

A kísérleti csoportok: MON izo, MON 810, DAS izo, DAS-59122. Hat hónap után a 

vér vizsgálatához altatás után az amurok farokúszóját levágtuk és állatonként egy 

csepp vért 2 ml PBS-be (100 IU/ml heparin) tettünk. A mintát (1:5) tovább 

hígítottuk és DiOC6 festékkel kezeltük, mely az endoplazmatikus retikulumot, a 

vezikulummembránokat és a mitokondriumokat festi. 50 nM DiOC6-ot 

alkalmaztunk, 15 percig sötétben, szobahőmérsékleten inkubáltuk. A mintákat 

FACSAria III áramlási citométeren mértük. Mintánként 30-30 ezer sejtet vettünk fel. 

Kezeletlen amurvér vizsgálatát követően kapuzással azonosítottuk a vizsgálandó 

sejtpopulációkat, majd belőlük 100-100 ezret válogattunk le morfológiai 

azonosításhoz, ami később Giemsa festéssel és mikroszkóppal történt. A 

leválogatásnál definiált kapuk használatával elemeztük a minták adatait. Azoknak a 

populációknak az adatait mutatjuk be, amelyek (a) statisztikailag szignifikánsan 

különböznek a kontrolltól; (b) 30 látótér felvétele (X40) után az előzetesen 

leválogatott populációk kenetén visszaigazolható és azonosítható volt a vizsgált 

vérsejtpopuláció, legyen az egynemű (nagy tömegben, egyféle vérsejttípus) vagy 

kevert (többféle vérsejttípus keveréke). Az adatokat Dell Statistica v. 13 program 

ANOVA és Spjotvol-Stoline-teszttel elemeztük. 

 Az X1-populáció eritrocitákból (E) állt. Az X1 E száma a DAS-59122 N 

(10039,8±1413,6) (n=10) csoportban szignifikánsan nőtt a DAS izo N-hez 

(7083,1±2454,7) (n=8) képest. Az X3-populáció sejtjei limfociták (L) voltak. Az 

X3-populáció L száma a DAS-59122 N (9169±1770,6) (n=10) csoportban 

szignifikánsan nőtt a DAS izo N-hoz (6266,8±1972,2) (n=8) képest. Az X4 aggregált 

trombocitákból (T) állt. Az X4 T száma a MON 810 N (1162±177) (n=10) 

csoportban szignifikánsan csökkent a MON izo N-hez (1653±396) (n=10) képest. Az 

X7-és X8-populációk NG-ból álltak. Az X7 NG szám a DAS-59122 Bt N (563±243) 

(n=10) csoportban szignifikánsan csökkent a DAS izo N (1945±2246) (n=8) 

csoporthoz képest. Az X8 NG szám a DAS-59122 N (332±82) (n=10) csoportban 

szignifikánsan csökkent a DAS izo N (644±466) (n=8) csoporthoz képest. 
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 Összegezve: (i) a K-csoportban a MON 810 csökkentette, míg a DAS-59122 

növelte az NG számot; (ii) az N-csoportban a MON 810 csökkentette a T számot, 

míg a DAS-59122 növelte az E- és L-, míg csökkentette az NG számot a közel 

izogenikus párhoz képest. Vizsgálataink folytatását tervezzük. 
 

 Köszönetnyilvánítás: Ezt a munkát az FM AD008 projekt támogatta. 

 
 Kulcsszavak: Simon László, Bánáti Hajnalka, Szikora Bence, Matkó János, Baska Ferenc, Székács 

András, Darvas Béla, amur, Ctenopharyngodon idella, MON 810, DAS-569122, eritrocita, limfocita, neutrofil 

granulocita, trombocita 

 

* 

 

Az 1962 és 2015 között hazánkban alkalmazott herbicid 

hatóanyagok akut toxicitása [N
o
6] 

 

Simon László, Nechay Erzsébet és Darvas Béla 
NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet, Budapest 

 

Elemzésünkben a Pesticide Manual akut toxicitási adatait használtuk fel.
48

 Az 

utóbbi ötven évben, hazánkban forgalomba került 204 herbicid hatóanyag közül 19 

értéke nem található meg a Pesticide Manual köteteiben. A patkányon (Rattus 

norvegicus) értékelt 181 hatóanyagból 1 extrém módon, 1 kifejezetten, 82 

közepesen, 84 enyhén és 13 a nem mérgező kategóriába sorolható. Az extrém 

módon mérgező hatóanyag (az LD50 érték <5 mg/kg) a chlortal dimethyl
*
, míg a 

kifejezetten mérgező kategóriába a sethoxydim
*
 tartozik. A közepesen mérgezők 

közül kiemelhetők dinoseb
*
, paraquat dichloride

*
, dinoseb acetate

*
, bromoxynil, 

bromoxynil-butyrate, S-metolachlor és tritosulfuron, amelyek értéke 100 mg/kg alatt 

van. A 
*
-val jelölt hatóanyagok már nem használhatók. 

 A hatóanyagadatok összevetését madarakra szinte lehetetlenné teszi, hogy 

az akut hatás felmérésére többféle módszert (általában 5- és 8-napos LD50 értékek) 

alkalmaznak és a modellfajok száma is magas. A legtöbb adat a virginiai fogasfürj, 

Colinus virginianus (103) és a tőkés réce, Anas platyrhynchos (45) fajokra 

vonatkozik. A magevőket modellező C. virginianus fajra kifejezetten mérgező a 

tritosulfuron, míg közepesen mérgezők (az LD50 érték <200 mg/kg) a propachlor
*
, 

paraquat dichloride
*
, metribuzin és propanil

*
. A vízi madarakat reprezentáló A. 

platyrhynchos fajra közepesen mérgezők (az LD50 érték <200 mg/kg) a 

propyzamide, paraquat dichlorid
*
, diquat dibromid és dimethachlor. 

 A hatást több fajon mérték (96 órás LC50 érték). Szivárványos pisztrángra 

(Oncorhynchus mykiss) 160 adat vonatkozik, és közülük toxikusnak (LC50 érték 

<0,02 mg/l) hat hatóanyag, a dinoterb
*
, benfluralin

*
, trifluralin

*
, pyraflufen-ethyl, 

ethalfluralin
*
 és propachlor

*
 mutatkozott. A kevésbé érzékeny kékkopoltyús 

naphalra (Lepomis macrochirus) 109 adat található. A kiemelhető hatóanyagok 

(LC50 érték <0,2 mg/l) a trifluralin
*
, haloxifop-P-methyl, ethafluralin

*
, pyraflufen-

ethyl és oxyfluorfen. 

                                                 
48 MacBean, C. (Ed.) (2012) The Pesticide Manual, 16th Edition, BCPC, Brighton 

http://ecotox.hu/ecotox2/download/konf/motkonf2014.pdf
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 151 hatóanyagra találtunk Daphnia adatot. Jelentős toxicitást mutatnak a 

pyrazophos
*
, trifluralin

*
 és tritosulfuron (µg/l nagyságrend). 

 117 hatóanyag esetében találtunk mézelő méhre (Aphis mellifera) vonatkozó 

eredményt. A tesztek közül kontakt hatást vizsgált 117, míg 101 orális aktivitást. 

Orális hatásban a bromoxynil és a tribenuron-methyl bizonyult méhekre toxikusnak 

(µg/egyed nagyságrend). 

 Csupán 88 hatóanyag hatása ismert közönséges földigilisztán (Lubricus 

terrestris). Itt az imazethapyr
*
, flazasulfuron, imazaquin

*
 és bromoxynil bizonyult 

kiemelkedően toxikusnak (az LC50 érték <50 mg/kg). 

 A hasznos élőszervezetekre kiterjedő vizsgálatok hiányában kérdéses, hogy 

mire épülnek korunk integrált technológiái. Korábban a gyomirtó szerekre ezt 

illetően kevés figyelem irányult, bár a talajlakók és vízi élőlények érintettsége 

nagyon is nyilvánvaló. Az állományszárítók/betakarítás előtti gyomirtók 

(bromoxynil, diquat dibromid) megkülönböztetett figyelmet igényelnek. A kiemelt 

hatóanyagok véleményünk szerint akut toxicitási mutatók szerint nem felelnek meg 

a környezetbarát növényvédelmi formáknak. 
 

 Köszönetnyilvánítás: Ezt a munkát az FM AD001 témaszámon támogatta. 

 
 Kulcsszavak: Nechay Erzsébet, Simon László, Darvas Béla, herbicid, akut toxicitás, integrált védekezés, 

bromoxynil, diquat dibromid 

 

* 

 

A MON 810 kukorica hosszú távú fogyasztásának hatása a 

Folsomia candida (Collembola) fajra 
 

Szabó Borbála, Seres Anikó és Bakonyi Gábor 
Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattani és Állatökológiai Tanszék 

 

A növényvédő szerek káros hatásainak elkerülésére alternatív módszereket 

fejlesztettek ki. A géntechnológiai úton módosított (GM) növények erre a 

problémára kínáltak megoldást. A nem célzott fajok száma igen nagy, így a tesztek 

még mai napig nem értek véget, az ismereti hiányok nagyobbak, mint az ismeretek. 

Nincs konszenzus tudományos körökben a GM-növények talajlakó állatokra 

gyakorolt hatásainak ártalmatlanságáról. Az ugróvillások fontos szerepet játszanak a 

talajban, többek között közvetve és közvetlenül is részt vesznek a szerves anyagok 

lebontásában, a mikrobák és az elhalt szerves anyagok elfogyasztásával. 

 Korábbi kísérleteink
49

 folytatásaként jelen kísérlet során a Folsomia candida 

ugróvillás állatokat MON 810 jelű Cry1Ab-toxint termelő és közel-izogénes 

kukoricavonal levéldarálékával tápláltuk. Négy kezelést, táplálkozási csoportot 

alakítottunk ki, csoportonként ötven állattal. A négy kezelés a következő volt: 

ugróvillások, amelyek öt évig izogénes-vonalat fogyasztottak, és a kísérlet alatt is 

azt fogyasztották (IzoIzo); amelyek öt évig izogénes vonalat fogyasztottak, de a 

kísérlet alatt MON 810-vonalat kaptak (IzoBt); amelyek öt évig MON 810-vonalat 

fogyasztottak, és a kísérlet alatt is azt kaptak (BtBt); valamint amelyek öt évig MON 

                                                 
49 Bakonyi, G. et al. (2006) Eur. J. Soil Biol. 42, 132-135; Bakonyi, G. et al. (2011) Insects, 2, 243-252. 
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810-vonalat, de a kísérlet alatt izogénes vonalat kaptak (BtIzo). Az állatokat 

egyedileg tartottuk és 28 napig hetente kétszer digitális fotót készítettünk róluk. 

Minden nap eltávolítottuk a petecsomókat az állatok edényéből és a petéket 

szétválasztva lefotóztuk. A fotókon ImageJ programmal lemértük a peték és az 

állatok hosszát és szélességét. Megállapítottuk a testhosszúság és testszélesség 

értékeit, a hosszúság-szélesség arányát, a testhosszúság és -szélesség növekedésének 

sebességét, a pete nagyságát, az első peterakás időpontját, a peteszámot, a 

petecsomók számát, és az összes lerakott pete számát. 

 Az izogénes táplálékon az állatok növekedésének sebessége a kísérleti 

időszakban szignifikánsan nagyobb volt a Cry1Ab-toxint tartalmazó kukoricát 

fogyasztó állatokénál. A táplálékváltás nem változtatott ezen a különbségen. A 

hosszúság (p < 0,001) és a szélesség (p < 0,001) növekedési sebességének esetében 

azonos eredményeket kaptunk. A négy kezelésbe tartozó állatok végleges 

hosszúság- és szélességadatai nem különböztek egymástól. A kísérlet elején mért 

testhosszra sztenderdizált adatok alapján a BtIzo csoport szignifikánsan kevesebb 

petét rakott az IzoIzo csoporthoz képest az első peterakáskor (p < 0,01) és a kísérlet 

teljes ideje alatt is (p = 0,04). A másik két csoport esetében ilyen hatás nem volt. A 

többi mért paraméterben változást nem tapasztaltunk. A diszkriminancia-analízis 

eredménye szerint a különbségek a négy csoport egyedi tulajdonságainak 

eloszlásában nem szignifikáns (Wilk's λ = 0,3), de a tendenciák azt mutatják, hogy 

az izogénes kukoricát hosszú távon fogyasztó csoportok adatai eltérnek a Cry1Ab-

toxint tartalmazó kukoricát fogyasztó csoportokétól és a Cry1Ab-toxint tartalmazó 

kukorica fogyasztásáról izogénesre történő áttérés nagyobb változást jelent, mint a 

fordított esemény. 
 
 Kulcsszavak: Szabó Borbála, Seres Anikó, Bakonyi Gábor, MON 810, Cry1Ab-toxin, Folsomia candida 

 

* 

 

A glyphosate és készítményeinek környezeti és toxikológiai 

megítélése 
 

Székács András és Darvas Béla 
NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet 

 

2015 októberében hatalmas mennyiségű adattal
50

 jelent meg az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) értékelése a glyphosate Európai Uniós 

újraengedélyezéséhez, mely szerint „emberre a rákkeltő veszély valószínűsége 

csekély”. Ezzel élesen állt szemben az ENSz Nemzetközi Rákkutatási Ügynöksége 

(IARC) 2015 márciusában közzétett állásfoglalása,
51-52

 amely a hatóanyagot a 2A, az 

„emberen valószínűleg rákkeltő” csoportba sorolta. 

 Honnan eredhetnek a hatalmas különbségek a különböző 

alkalmazásbiztonsággal foglalkozó nemzetközi intézmények értékeléseiben? Az 

                                                 
50 BfR (2015) Final Addendum to the RAR. BfR, Germany 
51 Guyton, K. Z. et al. (2015) Lancet Oncol. 16, 490-491. 
52 IARC (2015) Glyphosate. IARC Monographs 112, 1-92. 
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értékelés elvében alapvető különbséget látunk: az IARC veszélyazonosítás, az EFSA 

kockázatelemzés alapján vonja le következtetéseit. A veszély azonban önmagában 

nem feltétlenül jelent okot a toxikus hatás tényleges megjelenésére, csak akkor, ha 

kellő szintű kitettség jön létre. Ebben az esetben az anyag nemcsak veszélyes, de 

kockázatot is jelent. Vagyis az IARC értelmezése szerint a glyphosate az emberre a 

rákkeltés valószínű veszélyét jelenti, míg az EFSA értelmezés szerint emberre a 

rákkeltés kockázata csekély. 

 A vizsgálati anyag tekintetében alapvető különbség, hogy a toxikológiai 

vizsgálatot a hatóanyagon vagy annak készítményén végezzük-e el, hiszen utóbbi 

esetben, a toxicitásban valamennyi kísérőanyag hatása is megmutatkozhat. A 

készítménynek a hatóanyaghoz képest fokozott toxicitását a glyphosate mellett 

számos további növényvédőszer-hatóanyagra is kimutatták.
53-54

 Saját 

vizsgálatainkban
55-56

 a sejtek életképességét leíró MTT tesztben, illetve a bizonyos 

hormonális hatások hátterében álló aromatázgátlási tesztben a kiszerelt Roundup 

Classic gyomirtó szer 1-2,5 nagyságrenddel toxikusabb volt az ekvivalens 

koncentrációjú glyphosate-nál, ugyanakkor formázó anyaga, a polietoxilált 

faggyúamin (POEA) a Roundup-ekvivalens koncentrációnak megfelelő vagy annál 

toxikusabb hatást mutatott, és hasonló különbségeket láttunk más glyphosate alapú 

készítmények és formázó anyagaik között is. (Megjegyezzük, hogy Cry-toxin 

jelenléte csekély mértékben csökkentette a Roundup Classic citotoxikus hatását.
57

) 

Vagyis a Roundup Classic esetében tapasztalt toxikus hatások jelentős részét a 

POEA okozza. Vizsgálati eredményeink hozzájárultak, hogy az Európai Unió – a 

glyphosate kockázatértékelésének részeként – 2016. májusában előírta a POEA 

visszavonását. 

 Veszélyes-e a glyphosate? Igen, de ez a veszély – a jelenlegi dózisszintek 

mellett – a hatósági értékelések szerint nem jelent megengedhetetlen kockázatot. Ez 

a helyzet változhat, hiszen a glyphosate a legnagyobb forgalmú gyomirtószer-

hatóanyag, felhasználása tovább bővül, s ennek eredményeképpen ubikviter 

szennyezőként jelenik meg a felszíni vizekben, élelmiszereinkben és végül a 

szervezetünkben. A glyphosate szermaradékainak előfordulásában kiemelkedő 

szerepet játszik a glyphosate-tűrő GM-növények alkalmazása, valamint az 

állományszárítás, amelynek korlátozása Európaszerte megindult. Az emberi 

kitettség dokumentáltan emelkedik, aminek következtében a most még nem 

kockázatosnak minősített hatóanyag kockázatossá válhat. 
 
 Kulcsszavak: Székács András, Darvas Béla, gylphosate, veszélyazonosítás, kockázatelemzés, EU, EFSA, 

IARC 

 

 

                                                 
53 Mesnage, R. et al. (2014) Biomed. Res. Int. 2014, 17969. 
54 Klátyik Sz. et al. (2016) Abs. VI. Ökotoxikológiai Konferencia 6, 21-22. 
55 Székács, I. et al. (2014) Intl. J. Biol. Biomol. Agric. Food Biotech. Engineer. 8, 219-224. 
56 Defarge, N. et al. (2016) Int. J Environ. Res. Pub. Health 13, 264. 
57 Mesnage, R. et al. (2013) J. Appl. Toxicol. 33, 695-699. 
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A glyphosate formázott készítményének és formázó anyagának 

citotoxicitási vizsgálatai holografikus mikroszkópia 

segítségével 
 

Székács Inna,
a
 Klátyik Szandra,

b
 Darvas Béla,

b
 Horváth Róbert

a
 és 

Székács András
b
 

aMTA Energiatudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet; bNAIK Agrár-
környezettudományi Kutatóintézet 

 

A növényvédőszer-készítmények előállítása során felhasznált formálási 

adalékanyagokat sokáig inert összetevőknek tekintették a biológiai hatások 

szempontjából. Az EU jelenlegi engedélyezési eljárásai előírják a növényvédő 

szerek hatóanyagainak teljes kockázatelemzését, azonban a különböző 

adalékanyagok vizsgálata nem szükséges, annak ellenére, hogy számos 

tanulmányban igazolták a formázóanyagok önálló toxicitását, illetve a 

hatóanyagéval együttes szinergens vagy additív hatását, többek között glyphosate-

tartalmú készítmények esetében is,
58

 melynek következményeként az EU betiltotta a 

POEA (polietoxilált faggyúamin) formázóanyag glyphosate-tartalmú 

készítményekben való alkalmazását.
59

 

 Vizsgálataink során a Roundup Classic növényvédőszer-készítmény 

hatóanyagának (glyphosate IPA-só) és formázóanyagának (POEA) egyedi és 

kombinált citotoxicitását vizsgáltuk egér embrionális neuroektodermális NE-4C 

emlőssejtvonalakon. A kezelések hatására bekövetkező sejtmorfológiai változásokat, 

a sejtek által lefedett terület átlagos méretét (sejtborítottság), illetve vastagságát a 

sejt szintű folyamatokról valós idejű képet alkotó digitális holografikus 

mikroszkópia (HoloMonitor, Phase Holographic Imaging AB, Lund, Svédország)
60

 

módszerével vizsgáltuk. Továbbá az expozíciót követően két óra elteltével a sejtek 

életképességére gyakorolt hatásokat MTT-redukciós teszttel határoztuk meg. 

 A sejtmorfológiai paraméterek változásainak vizsgálata során az aktív 

hatóanyag citotoxikus hatásaihoz képest megemelkedett toxicitást tapasztaltunk a 

formázott készítmény esetében. A POEA és a Roundup sejtkárosító hatásai már 10 

perc után jelentkeztek, míg a glyphosate esetében statisztikailag szignifikáns 

különbségeket nem tapasztaltunk a sejtborítottság méretékében a kontrollsejtekhez 

viszonyítva. Az NE-4C sejtek vizsgálata során a sejtvázat érintő toxikus hatások 

következtében a sejtek lekerekítetté válnak, majd leválnak a tapadási felületről. A 

kontrollsejtek esetében a sejtadhézió következtében a sejtborítottság mértéke 

emelkedést mutatott a vizsgálat 24 órás periódusában, ezzel szemben a POEA és a 

Roundup hatására az extenzív sejthalál következtében a borítottság gyors 

csökkenése volt megfigyelhető, ahol a készítmény és a formázóanyag gyakorlatilag 

azonos toxicitást mutattak 20-szoros, a mezőgazdasági kijuttatási határ alatti 

koncentrációkban. A sejtadhéziós folyamatok vizsgálata során alacsony 

koncentrációknál citosztatikus hatások voltak megfigyelhetőek. A sejtéletképesség-

                                                 
58 Székács, A. & Darvas, B. (2012) InTech, Rijeka, pp. 247-284; Mesnage, R. et al. (2014) Biomed. Res. Int.ID 

179691; Defrage, N. et al. (2016) Int. J. Environ. Res. Pub. Health 13, 254. 
59 European Commission (2016) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2012_en.htm 
60 Peter, B.et al. (2015) J. Biomed Optics 20 (6), 067002. 
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vizsgálatok esetében az akut toxicitás (LC50) sorrendje a következőképpen alakult: 

Roundup (LC50=0,013±0,002%) > POEA (LC50=0,017±0,009%) > glyphosate 

(LC50=6,46±2,25%,). A Roundup és a POEA akut hatásai között ebben az esetben 

sem volt megfigyelhető szignifikáns különbség. Az átlagos sejtborítottság 

mennyiségi sejtvizualizációs módszerrel történő meghatározása során a toxicitás 

sorrendje nem változott. 
 

 Köszönetnyilvánítás: Munkánkat az OTKA (K109865) pályázat, az MTA-Lendület program (2012) és a 

TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program támogatta. 
 

 Kulcsszavak: Székács Inna, Klátyik Szandra, Darvas Béla, Horváth Róbert, Székács András, glyphosate, 

POEA, Roundup Classic, NE-4C, MTT 

 

* 

 

Fűszerpaprika-termelési technológiából származó mosóvizek 

ökotoxikológiai vizsgálata 
 

Takács Eszter, Bánáti Hajnalka, Gyurcsó Gergő, Mörtl Mária, 

Bata-Vidács Ildikó, Székács András és Darvas Béla 
NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet 

 

A fűszerpaprika-gyártás a termőföldtől a csomagolt termékig, olyan összetett 

folyamat, melynek különösen fontos célja a különböző szennyeződések (pl.: 

növényvédőszer-maradékok, mikrobák) eltávolítása. A paprikatermés aratása és 

érlelése után az első lépés a mosás, mely eltávolítja a felszínről a szennyeződések 

legnagyobb hányadát. Ennek következtében az elfolyó mosóvíz a folyamat után 

növényvédőszer-maradékot, lemosott mikroorganizmusokat, fizikai szennyezést és 

egyéb szennyeződéseket tartalmazhat. 

 A mosási technológia hatékonyságát vizsgálva vízmintát vettünk egy 

kalocsai paprikafeldolgozó üzemben, mely hagyományos termesztési 

körülményekből származó paprikát dolgoz fel. A vízmintát az első mosás végén, a 

vízcsere előtt gyűjtöttük. Meghatároztuk a minták növényvédőszermaradék-

tartalmát és mikrobiológiai összetételét, majd négy tesztrendszerben a vizek 

ökotoxikus hatását: (i) Daphnia magna akut immobilizációs teszt (OECD 202), (ii és 

iii) hal és halembrió akut toxicitási tesztek Danio rerio fajon (OECD 203, OECD 

236) és (iv) Aedes aegypti lárvákon (WHO Guideline). 

 A gázkromatográfia-tömegspektroszkópiás (GC-MS) (Varian Inc., Walnut 

Creek, CA, USA) analitikai vizsgálat 0,61 µg/l chlorpyrifos-koncentrációt határozott 

meg a mosóvízmintában. A mikrobiológiai szennyezettség 10
8
 telepformáló 

egység/g volt (nagyrészt Escherichia coli). A mosóvíz 100% koncentrációja 

(hígítatlan) nem volt toxikus az A. aegypti L4 stádiumú lárváira. A D. magna 

érzékenyebbnek bizonyult, az eredményekből meghatározott EC50 érték a mosólé 

10-20%-os hígítása közé esett. A D. rerio fiatal felnőtt halon végzett első 

vizsgálatban LC50=28% értéket határoztunk meg, azonban egy héttel később 

ugyanezen koncentráción a mortalitás 100% volt. Az eredményekben mutatkozó 

eltérés a mosólé összetételének gyors változásával magyarázható. A D. rerio 

embriótesztben meghatározott érték LC50=5,5% volt, mely koncentrációnál a 
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vizsgált embriópopuláció fele koagulált. A szubletális hatások a mosólé 3-5% 

hígítása mellett jelentkeztek, melyek közül a pigmentáltság hiánya, torz alak és 

fejlettlenség volt a leggyakrabban megfigyelhető. A hatások oka a chlorpyrifos-

szennyezettség lehetett, azonban a rendkívül erős mikrobiológiai szennyezettség is 

hozzájárulhatott ehhez. 

 Az ökotoxikológiai eredményeink hangsúlyozzák a fűszerpaprika-

feldolgozó üzemekben keletkező, mosás utáni szennyvíz körültekintő kezelésének 

fontosságát, hiszen – amint a fenti eredmények mutatják – az elfolyó mosóvíz 

veszélyes hulladéknak minősül, károsan befolyásolhatja a vízi ökoszisztémát, letális 

és szubletális hatásokat okozva az eltérő érzékenységű fajok esetében. 
 

 Köszönetnyilvánítás: Ezt a munkát (SPICED) az EU-FP7-SEC-2012-1-312631 támogatta. 

 

 Kulcsszavak: Takács Eszter, Bánáti Hajnalka, Gyurcsó Gergő, Bata-Vidács Ildikó, Székács András, 

Darvas Béla, fűszerpaprika, Escherichia coli, Daphnia magna, Aedes aegypti, Danio rerio, chlorpyrifos 

 

* 

 

A Cry3-toxin (DAS-59122) sorsa az amur tápcsatornájában 

[N
o
3] 

 

Takács Eszter, Juracsek Judit, Bánáti Hajnalka, Klátyik Szandra, Darvas Béla és 

Székács András 
NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézet 

 

Hazánkban elsőként végeztünk hosszú távú (egy-, három- és hathónapos) etetéses 

kísérletet amuron (Ctenopharyngodon idella), melynek során MON 810 (Cry1Ab-

toxin), DAS-59122 (Cry34/35Ab1-toxinok) géntechnológiai úton módosított (GM) 

kukorica és közel izogenikus vonalaik hatását vizsgáltuk.
61

 A tápban lévő Cry-toxin 

sorsának mennyiségi nyomon követését végeztük el. 

 Az immunanalitikai vizsgálatok során (Bt-Cry34Ab1 quantitative complete 

ELISA kit, CD BioSciences Inc., USA) meghatároztuk a szárított levél és a táp 

Cry34Ab1-tartalmát. Háromhónapos etetés után mintát vettünk a halak bél- (közép- 

és utóbél) és májszövetéből, illetve a béltartalomból. A hathónapos 

(galandféregmentes) etetés végén a mintavételt kiterjesztettük izom-, vese-, fejvese- 

és vérszövetekre. 

 Az analitikai mérések első lépése az egyes szervek esetében jelentkező 

mátrixhatás vizsgálata volt. Kontrollszövetminták előkészítése során meghatároztuk 

a szükséges optimális minta:puffer arányt, amely mellett a háttérjel minimálisra 

csökken, illetve vizsgáltuk a visszanyerés mértékét a mesterségesen szennyezett 

extraktumokból. A mérések során mátrixban felvett kalibrációt alkalmaztunk, a 

meghatározott kimutatási határok (KH) a következők: KHbéltartalom=3,71 ng/g, 

KHbél=4,29 ng/g, KHmáj=1,51 ng/g, KHizom=1,22 ng/g, KHvese=4,96 ng/g, 

KHfejvese=2,40 ng/g, KHvér=7,03 ng/ml. A háromhónapos kísérlet mintavétele során a 

boncolás Bothriocephalus acheilognathi galandférgességet mutatott a vizsgált 

populáció ~70%-ában. Feltételezve, hogy a béltraktusban élő paraziták felveszik a 

                                                 
61 Darvas B. et al. (2015) Abs. V: Ökotoxikológiai Konferencia 5, 11-12. 

http://ecotox.hu/ecotox2/download/konf/motkonf2015.pdf
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tápban lévő toxinmennyiség egy részét, a galandférgek analitikai vizsgálatát is 

elvégeztük. A férgeket 1:100 minta:puffer arányban vizsgáltuk, a kimutatási határ 

6,26 ng/g volt. 

 A szárított kukoricalevél toxintartalma 188042±27081 ng/g, az elkészített 

táp Cry34Ab1-tartalma 7082±1638 ng/g. Galandféreg-fertőzöttség miatt és a 

boncolást megelőző egynapos éheztetés következtében a háromhónapos etetés után 

mintázott béltartalmak toxintartalma négy egyed esetében volt KH feletti volt 

(7,50±2,25 ng/g). A hathónapos mintavételezést nem előzte meg éheztetés, minden 

egyednél kimutatási határ felett volt a Cry34Ab1-tartalom (11,1±4,27 ng/g). A 

béltartalom átlagos szárazanyag-tartalmára korrigálva az érték 21,39±4,27 ng/g. A 

bélférgek Cry34Ab1-tartalma 14,25±0,8 ng/g volt, mely érték meghaladja a kontroll 

bélférgekben mért háttérjel alapján számított kimutatási, és megközelíti a 

meghatározási határt. A bélfalon keresztül a Cry34Ab1-toxin átjut az amur vérébe, 

mennyisége minden egyed esetében KH érték felett volt (12,59±1,89 ng/ml). A 

galandféreg jelenléte károsítja a bélnyálkahártyát, így a vérbe átjutó toxin 

mennyisége is magasabb (17,77±1,40 ng/ml), azonban ez a különbség a máj- és 

izomszövetekben nem mutatkozott. A máj- és bélszövet toxintartalma szignifikánsan 

nem különbözött a három- és hathónapos etetési kísérletek között, májban 

10,22±1,58 és 12,59±3,44 ng/g, bélben 9,90±0,83 és 8,32±2,24 ng/g Cry34Ab1-

koncentrációkat mértünk. Az izom-, vese- és fejveseszövetekben 4,00±1,94 ng/g, 

9,76±2,26 ng/g és 5,70±1,20 ng/g toxinszinteket határoztunk meg. 
 

 Köszönetnyivánítás: A vizsgálatokat az AD 008 és az AD 005 FM projektek támogatták. 

 
 Kulcsszavak: Takács Eszter, Juracsek Judit, Bánáti Hajnalka, Klátyik Szandra, Darvas Béla, Székács 

András, amur, Ctenopharyngodon idella, DAS-59122, Cry34AB1 
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Glyphosate és Roundup Classic Plus genotoxicitási vizsgálata 

SOS kromoteszttel 
 

Tarnóczai Tímea, Zsolnai Pálma és Kocsis Zsuzsanna 
Országos Közegészségügyi Központ, Országos Kémiai Biztonsági Igazgatóság, Kísérletes Toxikológiai Osztály, 

Molekuláris és Sejtbiológiai Csoport, Budapest 

 

A glyphosate világszerte elterjedt gyomirtószer-hatóanyag, mely a növényekben 

gátolja a fenilalanin, a tirozin és a triptofán szintézisét. A gátlás következtében leáll 

a növényben a fehérjeszintézis, és megnő a toxikus sikiminsav koncentrációja. A 

világon több mint 750 glyphosate-tartalmú herbicidet forgalmaznak. Ezeket a 

vegyületeket adjuvánsokkal és felületaktív anyagokkal egészítik ki, hogy ezzel 

növeljék az abszorbciót és a hatékonyságot, a hozzáadott anyagok azonban 

toxikusabbak lehetnek, mint maga az aktív hatóanyag, ezért a készítmény maga is 

toxikusabbá válik. 

 A glyphosate és egy glyphosate-tartalmú készítmény, a Roundup Classic 

Plus genotoxikus hatását vizsgáltuk SOS kromosztesztben. Az SOS chromoteszt 

gyorsan és olcsón kivitelezhető, Escherichia coli törzset alkalmazó genotoxicitási 

vizsgálat, mely különféle vegyi anyagok, valamint üledékek és szennyvizek 
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vizsgálatára is alkalmas. Az E. coli PQ37 törzsben a lacZ operon a bakteriális sfiA 

operonhoz fuzionáltatva van jelen, mely DNS-károsító hatás esetén az SOS DNS-

javító (DNA repair) rendszer beindításáért felelős. Normál esetben az sfiA 

operátorához egy represszor fehérje kötődik, így a béta-galaktozidáz (lacZ operon 

egyik funkciógénje) átírása gátolt. Amennyiben genotoxikus hatás éri a DNS-t, a 

represszor fehérje leválik az operátorról, és beindul a béta-galaktozidáz átírása, ez 

hasítja a hozzáadott szubsztrátot, mely reakció sárga terméket eredményez. Ezzel a 

teszttel párhuzamosan alkalikus foszfatáz aktivitást is mérünk, melyből a 

proteinszintézis gátlására következtethetünk. A foszfatáz- és galaktozidázaktivitást 

405 nm hullámhosszon kvantitatív kolorimetriás módszerrel határozzuk meg. A ß-

galaktozidázaktivitás emelkedése arányos a vizsgálati anyag genotoxikus hatásával. 

 A glyphosate vizsgálata során az alkalmazott koncentrációk a következőek 

voltak: 2-1200 µg/ml, egyik koncentrációnál sem tapasztaltunk genotoxikus hatást.A 

Roundup Classic Plus genotoxicitásának vizsgálatát az alábbi koncentrációkban 

végeztük el: 0,625-5000 ‰. 40 ‰-től az enzimaktivitás lecsökkent a Roundup 

Classic Plus citotoxicitásának következtében, genotoxikus hatás nem volt 

megfigyelhető egy koncentrációban sem. 
 

Kulcsszavak: Tarnóczai Tímea, Kocsis Zsuzsanna, Zsolnai Pálma, SOS kromoteszt, glyphosate, 

Roundup Classic Plus, genotoxicitás 
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A captan genotoxicitási vizsgálata SOS kromoteszttel 
 

Zsolnai Pálma, Tarnóczai Tímea és Kocsis Zsuzsanna 
Országos Közegészségügyi Központ, Országos Kémiai Biztonsági Igazgatóság, Kísérletes Toxikológiai Osztály, 

Molekuláris és Sejtbiológiai Csoport 

 

A captan, [1,2,3,6-tetrahidro-N-(triklórmetiltio)-ftálimid] széles körben elterjedt 

fungicid-hatóanyag. Eukarióta sejtekben a captan genotoxicitásának a megítélésében 

számos közlemény, váltakozó eredményekről számolt be, hol negatív, hol pozitív 

eredménnyel zárultak a vizsgálatok. Humán limfocitakultúrában a captan 

kromoszómaaberráció-emelkedést indukál, ugyanakkor kínai hörcsög eredetű 

ováriumsejteken (CHO) végzett mikronukleusztesztben negatívnak bizonyul.
62

 

 In vivo vizsgálatokat is végeztek ezzel a vegyszerrel, amelyeknek 

figyelemfelkeltő eredménye, hogy a captan tirozin-kináz-aktiváláson keresztül 

képes a vastagbélben sejtproliferációt indukálni.
63

 

 Bakteriális tesztrendszerekben igazolták a captan genotoxikus hatását. Xu és 

Schurr (1990) SOS kromoteszttel vizsgálták a vegyületet az 1-32 mg/l 

koncentrációtartományban. Vizsgálatuk során beigazolódott, hogy a captan 

bakteriális tesztrendszerben is DNS-károsító, valamint citotoxikus hatású. Utóbbi 

hatás metabolikus aktiváló rendszer (S9) jelenlétében csak jóval magasabb 

koncentráción érvényesül, mint S9 nélkül, tehát a májenzimek jelentős szerepet 

                                                 
62 Kocsis, Zs. et al. (2015) Central Eur. J. Occup. Environ. Medic. 21, 96-105. 
63 Wahby, M. et al. (1990) Toxicol. Lett. 54, 189-198. 



Abs. VI. Ökotoxikológiai Konferencia 41 

töltenek be a captan semlegesítésében.
64

 Ames-tesztben a captan mutagén hatását is 

vizsgálták a 0,3-50 μg/ml koncentrációtartományban, metabolikus aktiválással és 

anélkül. Mindkét esetben dózisfüggő revertáns telepszám-növekedést tapasztaltak, 

ezzel igazolva a captan mutagén hatását.
65

 

 A vizsgálatunk célja, hogy jártasságot szerezzünk az SOS kromoteszt 

módszerében. Hosszú távú célunk, hogy a módszer alkalmazásával környezeti 

minták genotoxicitását tesztelhessük. Ez a teszt az Escherichia coli-ban genotoxikus 

hatásra aktiválódó SOS hibajavító rendszer jellegzetes génexpressziós változásainak 

detektálására hivatott. A sfiA operonhoz a béta-galaktozidáz génje, a lacZ gén van 

fúzionáltatva. SOS válasz esetén tehát a béta-galaktozidáz indukciója következik be. 

Az enzimaktivitás detektálását az átalakítás hatására színes terméket eredményező 

szubsztrát adása teszi lehetővé.
5
 SOS kromoteszttel egyértelműen kimutattuk a 

captan genotoxikus hatását hat, egymástól független mérés esetén S9 nélkül, 

megerősítve a szakirodalomban fellelhető eredményeket. A vizsgálatainkat 0,15-300 

μg/ml koncentrációkon végeztük. A captan sejttoxikus hatását közben az alkalikus-

foszfatáz aktivitásának mérésével ellenőriztük, a béta-galaktozidáz-indukció 

méréséhez hasonló módszerrel. A legmagasabb dózist (300 μg/ml) ezzel a 

módszerrel már toxikusnak találtuk. Az általunk mért béta-galaktozidáz-

enzimaktivitások átlagából számított indukciós faktor maximális értékét 50 μg/ml 

koncentrációnál kaptuk. Ez az érték 2,62, ami a genotoxicitás kritériumaként 

megszabott kettes alsó határérték fölé esik.
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 Kulcsszavak: Zsolnai Pálma, Tarnóczai Tímea, Kocsis Zsuzsanna, captan, SOS kromoteszt, 

genotoxicitás 
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Amphora fajok dominanciája POEA formázó hatására dunai biofilmben – fotó: Ács Éva és Klátyik Szandra© 

  

                                                 
64 Xu, H. H. & Schurr, K. M. (1990) Toxicity Assessment: An Int. J. 5, 1-14. 
65 Ruiz. M. J. & Marzin. D. (1997) Mutat. Res. 390, 245-255. 
66 Quillardet, P. et al. (1985) Mutat. Res. 147, 79-95. 
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