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Növényvédő szerek
HATÓANYAG-FEJLESZTÉS

 Új növényvédőszer-hatóanyagok száma évtizedenkénti bontásban

Phillips McDougall (2019) Evolution of the Crop Protection Industry since 1960. Phillips McDougall, Pathead, Scotland, UK, pp. 1-17.
Nishimoto, R. (2019) Global trends in the crop protection industry. J. Pestic. Sci. 44 (3), 141-147.

– a globális piacon

– USA, EU, Brazília, Kína

– EU: visszavonások



Növényvédő szerek

ENGEDÉLYEZÉS

 EU: visszavonások

European Commission (2019) Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European
Economic And Social Committee and the Committee of the Regions. The European Green Deal. Brussels, 11.12.2019 COM(2019) 640 final.

- a gobális

- az EU-ban

- USA, EU

az ÜHG-kibocsájtás 50-55%-os csökkentése 2030-ra 
Klímasemlegesség 2050-re

a növényvédőszer-használat 
50%-os csökkentése 2030-ra

az ökológiai gazdálkodás 
25-%-os bővítése 2030-ig

65% hulladék-
újrafelhasználás 

2035-re

- zero pollution
- megfizethető, biztonságos energia
- smarter transport
- jó minőségű élelmiszer a „veszélyesebbek” 

helyettesítése

„mezőgazdasági terület”

Anton, A., Fekete, G., Darvas, B., Székács, A. (2014) Environmental risk of chemical agriculture. In: Engineering tools for environmental risk management. 
Vol. 1. (Gruiz, K., Meggyes, T., Fenyvesi, E., Eds.), CRC Press, Boca Raton, Fl, USA, pp. 93-112.

 Az Európai zöld megállapodás



Növényvédő szerek

HATÓANYAG-FEJLESZTÉS

 Új növényvédőszer-készítmény fejlesztési költségei

Phillips McDougall (2019) Evolution of the Crop Protection Industry since 1960. Phillips McDougall, Pathead, Scotland, UK, pp. 1-17.

1995-2014

teljes kltsg: 188%

kutatás: 149%
fejlesztés: 218%
engedélyezés: 254%



Gyomirtó szerek

HERBICIDEK

Gyomirtó szerek

– legjelentősebb csoport (~40%)

– a fejlesztés viszonylagos biokémiai nehézsége

– az újonnan bejelentett gyomirtó szerek száma (nem feltétlenül új hatásmódokkal)
1980 - 2000: évente 5,5
2000 - 2010: évente 4
2010 – 2018: évente 2

– az újonnan bejelentett gyomirtó szerek száma (új hatásmódokkal)
1990-ig: háromévente 1
1992: az utolsó új hatásmechanizmus szerinti

isoxaflutole a p-hidroxi-fenil-piruvát-dioxigenáz (HPPD) enzim gátlása
2020: a Bayer bejelentette, hogy egy új hatásmódú gyomirtószer-hatóanyagot fog a piacra dobni 



Gyomirtó szerek

HERBICIDEK

Gyomirtó szerek

– gyomirtószer-forgalom: 730 ezer t/év (1980  1,68 millió t/év (2016)

– GM növények
HT GM technológia

1968
atrazine †

2,4-D,
trifluralin †,

propachlor †,
dinoseb †,

chloramben †

2016
glyphosate, 

metolachlor †, 
mesotrione, 
acetochlor †, 

atrazine †

gyomirtók a 10 vezető növényvédőszer h.a. között:

2018
1.  glyphosate (1972, Monsanto  Bayer),

2.  glufosinate † (1986, BASF),
3.  mesotrione (2001, Syngenta),
4.  2,4-D (1945, ICI  Nufarm),
5.  atrazine † (1957, Syngenta),

6.  metolachlor † (1975, Syngenta),
7.  paraquat † (1962, ICI  Syngenta),

8.  acetochlor † (1985, Monsanto  Bayer),
9. pinoxaden (2006 Syngenta),

10.  pendimethalin (1976, Am. Cyanamid  BASF),
11. dicamba (1965, BASF),

12.  flumioxazin (1993, Sumitomo), 
13.  clomazone (1986, FMC), 
14.  picloram (1963, Dow), 

15.  clethodim (1987, Sumitomo)

világpiaci vezető gyomirtószer-hatóanyagok:

glyphosate, 
glufosinate †, 

2,4-D, 
isoxaflutole, 

dicamba,
bromoxynil †



Gyomirtószer-ellenállóság

HERBICIDREZISZTENCIA

A kártevő-ellenállóság szerepe a hatóanyag-használatban és -fejlesztésben

– mutációs átalakulás

hatásmechanizmus

hatóanyag-kombinációk

antidótum (safener)

Székács, A. (2021) Herbicide mode of action. In. Mesnage, R., & Zaller, J.G. Eds. Herbicides. Chemistry, Efficacy, Toxicology and Environmental Impacts. 
Elsevier. Amsterdam, the Netherlands, 41-86. [ISBN 978-0-12-823674-1].



BEVEZETÉS

GLYPHOSATE

A kártevő-ellenállóság szerepe a hatóanyag-használatban és -fejlesztésben

– kockázati mátrix

Moss, S., Ulber, L., den Hoed, I. (2019) A herbicide resistance risk matrix. Crop Prot. 115: 13-19.

Háhn, J., Kriszt, B., Tóth, G., Jiang, D., Fekete, M., Szabó, I., Göbölös, B., Urbányi, B., Szoboszlay, S., Kaszab, E. (2022) Glyphosate and glyphosate-based
herbicides (GBHs) induce phenotypic imipenem resistance in Pseudomonas aeruginosa. Sci. Rep. 12,18258.



Új irányok a gyomok elleni növényvédelmi technológiák fejlesztése terén

 Ismert hatásmechanizmus szerint ható gyomirtó szerek fejlesztése

bixlozone (FMC)

halauxifen-methyl (Corteva)

flusulfinam és tripyrasulfone (Quingdao KingAgroot Chem.)

epyrifenacil (Sumitomo)

– protoporfirinogén-oxidáz-gátlók trifludimoxazin (BASF)

– auxinhatású

– karotinoidbioszintézis-gátló

a 1-deoxi-D-xilulóz-5-foszfát-szintetáz (DOXP) gátlása

a 4-hidroxi-fenil-piruvát-dioxigenáz (HPPD) gátlása



Új irányok a gyomok elleni növényvédelmi technológiák fejlesztése terén

Új hatásmechanizmus szerint ható gyomirtó szerek fejlesztése

– Bayer 2020: új hatásmódú gyomirtószer-hatóanyagot fog a piacra dobni, de ez csak 2030-ra várható
vele együtt az arra ellenálló GM-növényeket is

– Mitsui Chem. 2021: cyclopyrimorate
a homogentizát-szolanezil-transzferáz enzim gátlása
 plasztokinon-bioszintézis-gátló

– FMC Corp. 2021: tetflupyrolimet
a dihidroorotát-dehidrogenáz enzim gátlása
 de novo pirimidin-bioszintézist gátló



Új irányok a gyomok elleni növényvédelmi technológiák fejlesztése terén

RNSi növényvédő szerek fejlesztése

Andrew Fire és Craig Mello

Élettani és orvostudományi

Nobel-díj, 2006

– A sejtbe jutó kettős szálú RNS-t (dsRNS) fragmensei alapján az RNS-indukált némítókomplex (RISC) minden 
hasonló szekvenciájú mRNS-t lebont

 mesterséges génszakastokkal géncsendesítés vagy RNS-hasítás érhető el
de: engodén szerepek is (transzpozonok ellen, mikro-RNS, kromatin)

„nem transzformatív RNSi technológia” – spray-indukált géncsendesítés (SIGS)
- közvetlen kártevőirtók
- rezisztenciafaktor-elnyomók
- egyedfejlődési diszruptorok
- növekedésserkentők

Sherman et al. (2015) RNAi technologies in agricultural biotechnology: The Toxicology Forum 40th Annual Summer Meeting. Reg. Toxicol. Pharmacol. 73,
671-680. doi: 10.1016/j.yrtph.2015.09.001

specifitás?
stabilitás?
engedélyezés?



Új irányok a gyomok elleni növényvédelmi technológiák fejlesztése terén

PROTAC növényvédő szerek fejlesztése

– A sejt a meghibásodott fehérjéit az ubikvitin–proteáz-rendszeren keresztül jelöli meg az ubikvitin-ligáz enzim 
segítségével, majd bontja le a proteaszómában

 proteolízist célzó kiméravegyületek (PROTAC) alkalmazása, amelyek
indukálják adott fehérjék specifikus jelölődését és lebontását

Avram Hershko,

Aaron Ciechanover, 

Irwin Rose

Kémiai Nobel-díj, 2004

E1 – ubikvitinaktiváló enzim

E2 – ubikvitinkonjugáló enzim

E3 – ubikvitin-ligáz enzim

Az Oerthbio (Bayer-Arvinas) cégnél a technológia gyom-, rovar- és kórokozóellenes, valamint terméshatékonysági 
fejlesztései is folyamatban vannak 



Új irányok a gyomok elleni növényvédelmi technológiák fejlesztése terén

Mikrobiális bioherbicidek fejlesztése

– Két évtized múlva elérheti a szintetikus mezőgazdasági vegyszerek piacát
agrokemikáliák:  61,3 billió USD (ezer milliárd), 3% növekedési ráta
„biologicals”:  10,6 billió USD,  12% növekedési ráta

– A nagy növényvédőszer-cégek is mozdulnak ebbe az irányba (is)

6 m USD

12 m USD

7 m USD

12 m USD

1 m USD

total: 38 m USD

– A bioherbicid-világpiac (38 millió USD/év) egyelőre elenyésző

– A bioherbicid-világpiac (38 millió USD/év) egyelőre elenyésző

stabilitás?
engedélyezés?
állami támogatás/finanszírozás?

Marrone, P.G. (2019) Pesticidal natural products – status and future potential. Pest Manag. Sci. 75 (9), 2325-2340.

– A gyomirtó szerek között kevés a biológiai eredetű



Új irányok a gyomok elleni növényvédelmi technológiák fejlesztése terén

Mezőgazdasági géntechnológia

– stacked events gyomirtószer-ellenállóságra irányuló (és más) különféle GM megoldások együttes alkalmazása

– genomszerkesztés

– „10-stack”

glyphosate, 
glufosinate, 
dicamba, 
2,4-D, 
quizalofop

– Az intenzív, nagy ráfordításigényű mezőgazdálkodás 
közismerten az egyik fő tényező, amely a 
mezőgazdasági tájak biológiai sokféleségének 
folyamatos csökkenését okozza. A HT GM technológia 
elősegíti az egyoldalú gyomirtószer-alkalmazást, és 
nem nyújt kiutat a gyomrezisztencia problémájából.

Schütte, G., Eckerstorfer, M., Rastelli, V., Reichenbecher, W., Restrepo-Vassalli, S., Ruohonen-Lehto, M., Wuest Saucy, A.-G., Mertens, M. (2017) Herbicide 
resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants. Environ. Sci. Eur. 29, 5.


