
A gyomirtó és növekedésszabályozó szerek felhasználásával 
kapcsolatos élelmezésegészségügyi problémák

I. A problémakör általános ismertetése

K O U D E L A  S Z T A N  I S Z L A V  és C I E L E S Z K . Y  V I L M O S  
Országos Élelmezés- és Táplá lkozástudományi Intézet, Budapest

Érkezett: 1972. április 14.

Közismert, hogy földünk egyre növekvő lakosságának élelemmel való ellá
tását csak az intenzív mezőgazdasági termelés, ill. annak állandó továbbfejlesz
tése teszi lehetővé. Ebben a fejlődésben nélkülözhetetlen a mezőgazdaság sok
rétű kemizációja. A termelőeszközzé vált kémiai növényvédelem keretében az 
utóbbi évtizedben egyre nagyobb szerephez jut a kultúrnövények gyomokkal 
szembeni megvédése és növekedésük szabályozása.

A következőkben olyan vegyi anyagokat ismertetünk, amelyek a növények 
egyes életfolyamatait a termesztés érdekében befolyásolják, pl. valamely bio
kémiai folyamat túlzott mértékű fokozásával a gyomnövények elhalását idézik 
elő (herbicidek) vagy a kultúrnövények növekedését szabályozzák (regulátorok), 
ill. a termés beérésének érdekében egyes növények lombtalanítására, kiszárí
tására alkalmasak (defóliánsok, deszikkánsok). Meg kell jegyeznünk, hogy 
e két csoport között ezért nem lehet éles határt vonni (1, 2, 3, 4, 5.)

Gyomirtószerek

A gyomirtószerek használatát a gyomok nagymértékű kártétele indokolja. 
Külföldi és hazai tapasztalatok szerint, a gyomnövények közel annyi kárt 
okoznak, mint a növényi betegségek és kártevők együttvéve. Hazánkban a 
gyomok kártétele meghaladja az évi 3 milliárd forintot (6).

A gyomkártétel egyik fő tényezője a helyfoglalás, az ún. térparazitizmus. 
Ez azt jelenti, hogy az értékes vetésterületek egy részén haszontalan vagy éppen 
káros gyomnövények nőnek, amelyek szaporaságuk folytán a termőterületnek 
világviszonylatban mintegy 25%-át, Magyarországon az időjárástól és más 
körülményektől függően 15-40%-át is elfoglalhatják (7). A gyomok beárnyé
kolják a kultúrnövényt, elvonják a rendelkezésre álló víz- és tápanyagkészletet 
és így hátráltatják annak fejlődését. A gyomok magvai csíraképességüket több 
éven át megtartják, legtöbbjük az állatok bélrendszerében sem pusztul el és 
a rosszul erjesztett trágyával ismét a szántóföldbe kerülhet.

Egyes gyomfajok mérgező hatásúak: toxikus anyagaik a lisztbe vagy a ta
karmányon keresztül a tejbe is bejuthatnak. Mások a kultúrnövényt támaszként 
használják, és így közvetlen okozói lehetnek a megdőlésnek.

A gyomok közvetett kártevése abban nyilvánul meg, hogy egyes kultúr
növények betegségeinek és kártevőinek gazdanövényei lehetnek (8, 9, 10).
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A herbicideket hatásspektrumuk alapján totális és szelektív szerekre oszt
hatjuk fel. A totális szerek általános hatásúak és válogatás nélkül mindenfajta 
növényt elpusztítanak. A szelektív szerek viszont csak bizonyos növényfajták 
ellen hatásosak, más növények kevésbé érzékenyek velük szemben. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy az, hogy valamely szer totális vagy szelektív szerként 
viselkedik, sok esetben az alkalmazás mikéntjén is múlik. Hatásmechanizmusuk 
alapján a gyomirtószerek ugyancsak két csoportba oszthatók: a kontakt szerek 
a növény felületével való közvetlen érintkezés útján a felületen, ill. közvetlen 
a felület alatt fejtik ki hatásukat, a szisztémikus szerek viszont felszívódnak és az 
egész növényben az anyagcserefolyamatokon keresztül hatnak. A növényvédelem 
fejlődése során a szelektív hatású, szisztémás gyomirtószerek kerülnek egyre 
inkább előtérbe.

A gyomirtószerekhez tartoznak az úti. proherbicidek is, amelyek csak bi
zonyos reakciók folytán válnak aktív herbicidekké, mint pl. a triklórfenoxi- 
etanol, amely talajbaktériumok okozta oxidáció útján alakul a hatásos triklór- 
fenoxi-ecetsavvá (11).

A deszikkánsok és defóliánsok legnagyobb része mint gyomirtó is ismeretes, 
rendeltetési céljukat és egyes esetekben tényleges hatásukat illetően azonban 
a növekedésszabályozókkal együtt tárgyalhatok. A kultúrnövények betakarítást 
megelőző kiszárításával, ill. lombtalanitásával megkönnyítik a termés gépi 
betakarítását és függetlenné teszik az időjárási viszonyoktól. Hazánkban leg
gyakrabban használt defóliáns a komplex peszticidhatású dinitro-o-krezol.

Növekedésszabályozók

A növekedésszabályozók alkalmazása ugyancsak a terméshozam növelése 
és beérésének szabályozása érdekében történik és az utóbbi években egyre na
gyobb mértékű. Közéjük tartoznak a magvak csírázását elősegítő, a növények 
növekedését serkentő, a gyümölcshullást megelőző (terméskötő), a termés 
beérését gyorsító, ill. egyenletessé tevő, a magnélküli termést (partenokarpiát) 
elősegítő anyagok. Ide sorolhatók a növekedést gátló anyagok is, amelyeket pl. 
a gabona megdőlésének megelőzésére szárerősítőként vagy a termény, pl. bur
gonya betakarítása után csírázásgátlóként és egyéb hasonló célból alkalmaznak 
(12, 13, 4).

A herbicidek tömeges felhasználásával szemben a regulátoroké ez ideig 
csak kis mértékű. Ez idő szerint Magyarországon a növekedésserkentő gibberel- 
Iin, a növekedésgátló klórkolinklorid és a csírázásgátló alfa-naftilecetsav alkal
mazása engedélyezett (1. táblázat).

Mind gyomirtási, mind növekedésszabályozási célokra az eddig világszerte 
előállított és a gyakorlatban bevált hatóanyagok száma ma már száz felett van.

A hatóanyagok kémiai, valamint növényélettani tulajdonságaival foglalkozó 
több monográfia, ill. összefoglaló tanulmány jelent meg (1, 2, 14, 15, 16, 3, 17, 
7, 13, 4, 6, 9, 5).

A Magyarországon jelenleg engedélyezett készítmények (18), amelyeket 
az 1. táblázatban mutatunk be, mintegy 25-féIc hatóanyagot tartalmaznak.

A szerek alkalmazásának fejlődése

A vegyszerek alkalmazásának kérdése a múlt századba nyúlik vissza. 
Gyomirtásra kezdetben szervetlen vcgyiileteket használtak (réz- és vas-szulfátok, 
-kloridok, -nitrátok, híg kénsav, salétromsav, műtrágya jellegű anyagok mint 
az ammónium-szulfát, nátrium-nitrát, kalcium-cianamid stb.). Jelenleg csaknem
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7. ábra. A Magyarországon gyomirtószerekkel kezelt terü le t,  valamin t a forgalomba hozott  
gyomir tószerek mennyiségének alakulása

a) — a kezelt terü le t nagysága , b) — a forgalomba hozott 's zerek  összmennyisége c) — a főbb 
herbicidcsoportok (klórozott fenoxialkánsavak, ill. származékaik,  triazinok,  dinitrofenolok)

összmennyisége

2. ábra. A fontosabb gyomirtószer-csoportok forgalombahozata lának mennyiségi alakulása

3* 2 4 5



246 1. táblázat

Fontosabb gyomirtó és növekedésszabályozó  szerek

A hatóanyag Magyarországon engedélyezett 
kereskedelmi készítményekA csoport kémiai szerkezete

kémiai elnevezése általános
elnevezése

F enol-szár mázé ко к

ОН

4,6 -din it ro-2-rr. etil-fenol 
(dinitro-orto-krezol)

DNOC Krezonit E (Na-só)

4,6-dinitro-2-szek.butil-fenol DNBP Dinoseb, Sevtox (ammónium-sók) 
Aretit (acetál)

Alifás savak 
CCI3 -  COOH 
CH3 - C C l 2-C O O H

triklór-ecetsav
2 ,2 -diklór-propionsav

TCA
dalapon Sys 67 Omnidel

Fenoxi-alkán-karbonsavak

А  ^ - o- ch2- cooh 

-0-(C0 2)3 -C 00H

2,4-diklór-fenoxi-ecetsav

2-metil-4-klór-fenoxi-ecetsav

2,4,5-triklór-fenoxi-ecetsav

4-2,4-diklór-fen oxi)-vaj sav

2.4- D

MCPA

2,4,5-T

2.4- DB

!<*Dikonirt (Na-só), Aniten D v , Burgonya 
G ^ ,  Hungária K — 6 4 ^ ,  Nitrikol^, 
Viratol ^  (Na-sók), Tributon (butil- 
észte r)^

Dikotex 40 ЕС (ammónium-só), Aniten

Tormona, Trifenoxin, Synpran 111^ 
(izoamiiészterek),Tributon (butilészter)K

>-O-CH2-CH20H 2,4,5-trikIór-fenoxi-etanol TCPE
(klorinol)

Buvinol^

* Kombinált ha tóanyagú készítményt (elöl a ^  jelző index.
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7. táblázat folytatása

A csoport kémiai szerkezete
A hatóanyag Magyarországon engedélyezett 

kereskedelmi készítményekkémiai elnevezése általános
elnevezése

Aromás karbonsavak és származékaik 

a  n - c o o H

y = J (

3-amino-2,5-diklór-benzoesav 

2-metoxi-3,6 -diklór-benzoesav

aniten

dikamba

X a- n  1V-CN 
^ = 2 /

3.5- dijód-4-hidroxid-benzo-nitriI

3.5- dibróm-4-hidroxi-benzo-nitril

oxinil

bromoxinil

C02CH3

С1'^5Ч [/ Ч С1
C0,CH3

tetraklór-tereftalsav-dimetilészter daktal

Н С Г Х 0 0 Н

9-hidroxi-fluoren-(9)-karbonsav flurenol Aniten 
Aniten M ^

.0

X  f°
н о ' х Ч - | ^ ;

CHi С00Н

1

V0H
VCH2

gibberellinsav GA3 Gibberellin



248 7. táblázat folytatása

A hatóanyag Magyarországon engedélyezett 
kereskedelmi készítményekA csoport kémiai szerkezete kémiai elnevezése általános

elnevezése

Aromás karbonsavak és származékaik
CH,COOH

OÓ alfa-naftil-ecetsav NAA Pomonit (K-só) 
Hormonit (metilészter)

Kvaterner ammónium-sók 
C1-CH2 -CH2 -N+ (CH, ) 3  -Cl - 2 -kIóretil-trimetil-ammóniumklorid

(klór-kolin-klorid)
ccc Regulator 60

Amidok 2-kiór-N-izopropil-acetan ilid propaklór Ramrod
Ч\  1 2  
y>N-CO-CH2- N,N-dimetil-2,2-difenil-acetamid 

N-(3,4-diklór-fenil)-propionamid 
(diklór-propion-an ilid)

difenamid
DCPA
(propanil)

DCPA 36 EC, Rogue, Stam F-34, 
Surcopur, Synpran N, Synpran l l l ^ 1

Karbamátok
(aril-karbaminsav-észterek)

//% 6 4
fenil-karbaminsav-izo-propilészter IPC

a  iS—N H -C O -O - 

\ L J /

3-klórfenil-karbaminsav-izo-propiIészter CIPC

Karbamid-származékok N-4(3,4-diklór-fenil)-N’,N’-dimetil-karbamid diuron Karmex

N-4-(p-klór-fenoxi)-feniI-N’,N’-dimetilkarbamid kloroxuron Tenoran

-NH-CO-N’\ ^
N-(4-bróm-fenil)-N’-metil-N-’metoxi-karbamid

N-(4-klór-fenil)-N’-metil-N-metoxi-karbamid

monolin-
uron

linuron

Aresin

Afalon, Linuron 50

N,N’-dikloráI-karbamid DCU Diralid
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1. táblázat folytatása

A hatóanyag Magyarországon engedélyezett 
kereskedelmi készítményekA csoport kémiai szerkezete kémiai elnevezése általános

elnevezése

N, N-dialkil-nitranilinok

1. дА /- с - л  iV nC 
1 \3_2 /

a, a, a-trif!uor-2,6-dinitro-N,N-dipropil- 
-p-toluidin

a, a,a-trifluor-2,6-d nitro-N-etil-N-bútil- 
-p-toiuidin

t riflu ralin 

benefin

Treflan

Bálán

Tri azol-származékok

HN̂-----5N

3-amino-l,2,4-triazol

3-(a-hidrox -/S,ft£l-trikIór-etil-amino)- 
1,2,4-triazol

ATA
(amitrol)

Sazol, V irato l^

Di piridil-származékok

^ — -1  ̂ ~\|t---^
1 , r-et i lén- 2 ,2 ’-dipiridilium-dibromid diquat Régióné

- £ W " v 1, r-dimetil -4,4’dipiridilium-di-(metilszulfát) paraquat Gramoxone, Gomex
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A hatóanyag
Magyarországon engedélyezett 

kereskedelmi készítményekA csoport kémiai szerkezete
Kémiai elnevezése álta lános

elnevezése

Piridazon-származékok

3-oxi-piridazon-(6) (maleinhidrazid) MH

- Ц ,A l-fenil-4-amino-5-klór-piridiazon-(6) pirazon Pyramin

Vracil-származékok

1
3-szek.-butiI-5-brórn-6-iTietil-uraciI brómacil

0
3-cikloh exil-5,6 -t rímet ilén-uracil lenacil

T riazin-származékok
2-klór-4,6-bisz-(etil-amino)-szim-triazin simazin Hungazin DT, Nikezin DT

N f ^ N

2-kIór-4-etil-amino-6-izo-propil-amino-szim- atrazin Hungazin PK, Aktikon, Nikezin PK,
-triazin Buvinol^, Hungária K — 6 4 ^ ,  Nitrikol^,  

Viratol^
2-metil-4,6-bisz-izo-propil-amino-szim-triazin prometrin A-1114, Merkazin, Burgonya G ^ ,  V irato l^

2-rr.etiltio-4-etiI-amino-6-izo-propil-amir.o-
-szim-triazin

ametrin Hungária K —6 4 ^



kizárólag szerves vegyületeket alkalmaznak. Ezek a szervetleneknél általában 
szelektívebbek és kisebb adagokban is hatásosabbak. Első szerves vegyületként 
a már említett, egyidejűleg herbicid, fungicid és inszekticid hatású DNOC terjedt 
el az 1930-as években. Felhasználása egyéb dinitro-fenol-származékokkal együtt 
Magyarországon is növekvőben van. A növényi hormonok felfedezése a negy
venes években megalapozta a növekedésszabályozás lehetőségeit és forradalmi 
változást jelentett a gyomirtószerek fejlődésében. A hormonok mintájára elő
állított klórozott fenoxialkánsavakat és származékaikat jelenleg világszerte 
a legelterjedtebben használják. Az említett vegyiilet-csoportok, az ötvenes 
években bevezetett triazin-típusú vegyiiletekkel együtt alkotják a Magyar- 
országon ma használatos gyomirtószerek három fő csoportját. A szelektív szerek 
utáni kutatás során további vegyiiletek gyomirtó hatását fedezték fel. így ve
zették be a mezőgazdasági gyakorlatba a dipiridileket, anilideket, amidokat, 
karbamidokat, karbamátokat és még sok más vegyiiletet.

A herbicidek és regulátorok hazai felhasználásának fejlődését az elmúlt 
tíz évben kezelt terület nagysága (19) és a felhasznált szerek összemennyisége 
tekintetében a Mezőgazdasági Ellátó Tröszt nyilvántartása alapján (20) az
1. ábrán mutatjuk be.

Mint látható, nagyobb változás 1964-ben és 1967-ben következett be. Míg 
az előbbit a szerek mennyiségi növekedése jellemezte, az utóbbi minőségi válto
zással, újabb szerek megjelenésével járt együtt, amit az ábra b és c görbéinek 
eltérő menete jól szemléltet.

A 2. ábra a vegyületcsoportonkénti mennyiségi felhasználás alakulását 
szemlélteti ugyancsak i960— 1970 közötti időszakban.

Élelmezésegészségügyi problémák

A vegyi anyagok alkalmazása a mezőgazdaságban a kétségtelen előnyök 
mellett jelentős egészségügyi problémákat vet fel. A herbicidek és regulátorok 
hatóanyagai számos, a növényvédelemben használt vegyi anyagokhoz hason
lóan szennyezhetik a bioszférát és hozzájárulhatnak az ún. civilizációs megbete
gedések (daganatok, torzszülések stb.) keletkezéséhez is (21). A vegyi beavat
kozások megbonthatják a biológiai életközösségek természetes egyensúlyát, 
s káros hatásaik lehetnek, mint pl. a hasznos rovarok, madarak, vadak és halak 
pusztulása, a gyomnövényekben a szerekkel szemben rezisztencia kialakulása 
stb. (22).

Az élelmezésegészségügyi problémát elsősorban a kezelés után, a betakarí
táskor a növényi részeken, a terményeken, ill. azok belsejében található ún. 
„maradékok”*) okozzák, amelyek közvetlenül vagy közvetve a táplálékláncon 
keresztül pl. az állati termékekkel az emberi szervezetbe is bejuthatnak. Egyes 
maradékok — akár csak kis mennyiségének — hosszabb ideig tartó rendszeres 
felvétele a szervezetben tartós károsodást idézhet elő, sőt a következő nemzedé
ket is veszélyeztetheti (23, 24, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33).

A maradékok élelmezésegészségügyi megítélése a hatóanyagok melegvé- 
rűekkel szemben fennálló toxicitásának, a maradékok perzisztenciájának (mara- 
dandóságának) és ezekkel összefüggő bomlásdinamikájának ismeretén alapul. 
Néhány kontakt hatású szertől eltekintve a legtöbb herbicid és regulátor szisz-

* A pesz tic idmaradék a kezeléskor a növényi részekre le rakódott  szer (depó) h a tó 
anyagának  és biológialilag akt ív  bomlástermékeinek együttes  mennyisége.
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témás hatású.* Mindezek ismeretében válik lehetővé a gyakorlati élelmezés- 
higiénia szempontjából oly fontos határértékek, ill. a káros szermaradékok elbom- 
lását biztosító várakozási iclök előírása, ill. betartása (34).**

A Magyarországon leggyakrabban használatos hcrbicidekre és regulátorokra 
vonatkozó néhány jellemző adatot a 2. táblázatban mutatunk be.

Mint a táblázat adataiból kitűnik, a herbicidek és regulátorok csoportjába — 
akut mérgező hatásukat*** tekintve —a legkülönbözőbb toxicitású vegyiiletek 
tartoznak: pl. az „erősen mérgező” dinitrofenolok mellett a „gyenge méreg” 
jelzésű triazinok stb.

2. táblázat

Fontosabb gyomirtó és növekedésszabályozó szercsoportok adatai

A csoport megnevezése
per os LD-n 

mg/tskg5 0  

(patkányon)

A maradékok 
ha táré rtéke 

növényi 
termékekben 

(mg/kg)

Várakozási 
idő (nap)

Perzisztencia 
a talajban 
(hónap)

Dinitrofenolok .................. > 2 5 0 , 1 60 2

Alifás-savak ......................
Klórozott fenoxialkánsavak

>3000 0 , 0 1 14 3

és szá rm a z é k a ik .............

Aromás karbonsavak

3 0 0 -  1000 0 , 1 14
(TCPE 30)

1 - 3
( 2 , 4 , 5 - T 5)

benzoesav származékok >  1 0 0 0 — — 2 - 4
flure ............................. 1 0 0 0 0

(butilészter)
0 , 1 2 1

Klórkolinklorid ............. 400 0,5 _ _
Amidok .......................... >800 0 , 1

(DCPA 0,5)
14 1 - 3

Karbamátok .................... >  1 0 0 0 — — 1 - 3
Karbamid-származékok >1500 0 , 1

(diuron 0,5)
14

(DCU 30) 4 -  10
Dialkilnitranilinok . . . . >  1 0 0 0 0 , 1 60 6

Dipiridilek ...................... >400 0,5 14 0 , 2

Triazinok ........................ >3000 0 , 1 14 5 -  12
(prometrin 3)

* A kontakt hatású gyomirtószerek  maradékai a növényi részek, ill. a te rm ény  felületi 
rétegeiben ta lá lhatók  és ilt főként a külső, időjárási tényezők ha tá sá ra  bomlanak.  A sziszté- 
m ikus hatású szerek bomlásában viszont belső tényezőknek,  elsősorban a növényi anyagcsere
fo lyamatoknak van döntő szerepe. Ezért a kon tak t  szerek maradékai a konyhatechnológiai 
vagy élelmiszeripari feldolgozás során a te rm ény felületi rétegeiről viszonylag könnyen el- 
távolí tha tók; a szisztémikus szerek maradékainak  lebomlásában viszont inkább a hőkezelés, 
a savanyító  és erjesztési fo lyamatok vesznek részt.

** A határérték a m aradék  maximálisan el tű rhető  mennyisége. Főképp állatkísérletes 
toxikológiai vizsgálatok segítségével megállapítot t,  ún. megengedhető napi beviteli szint és az 
ún.  élelmiszertényező figyelembevételével ír ják elő és mg/kg vagy ppm egységekben feje
zik ki.

A várakozási idő az utolsó növényvédőszeres  kezeléstől a betakarításigb e ta r tandó  idő
ta r tam ,  amely szükséges ahhoz, hogy a szermaradék a te rményen,  ill. annak belsejében 
a ha tá ré r ték  alá csökkenjen. A várakozási  időt a kezeléskor lerakódott szermennyiség bomlás
dinamikai vizsgálata  segítségével á llpi tják meg.

*** A szájon át az emésztő -tr aktusba j u t t a to t t  (peros),  az aku t  mérgező h a tás t  jellemző, 
ún.  DL5(J-érték (dosis letalis) valamely vegytilet azon egyszeri adagja, amely a kísér letbe 
fogott álla tok 50%-át  elpusztítja.

A DLuo-értéket mg/testsúly-kg egységekben szokás megadni .
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Az alkalmazásra javasolt hatóanyagok közül egyesek szummációs méreg- 
hatásúnak bizonyultak. Teratogén (magzatkárosító) és embriotoxikus hatást pl. 
az egyes karbamát-származékok és a CCC esetében, karcinogén (rákkeltő) 
hatást pl. az aminotriazol és ugyancsak egyes karbamát-származékok esetében 
észleltek (35, 36). Vannak kumulatív tulajdonságú, az élő szervezetben kis 
mennyiségek felvételét követően felhalmozódni képes anyagok, mint pl. a dini- 
trofenolok, a klórozott fenoxialkánsavak egyes származékai (37, 38, 3, 39, 40). 
Ezek avegytiletek részben nálunk nem is kerültek forgalomba vagy nem mező- 
gazdasági területen kerülnek alkalmazásra (Sazol), illetve csak korlátozott 
felhasználásuk engedélyezett.

Sok olyan anyag szerepel a gyomirtók és növekedésszabályozók között, 
amely önmaga vagy metabolitjai szerkezetileg közel állnak az élő szervezetek 
sejtmetabolizmusának természetes anyagaihoz. Például a dalapon molekulája 
hasonlít a béta-alanin szerkezetére, amely a pantoténsav részét alkotja, ez pedig 
a ,,koferment A” szintéziséhez szükséges. Az emésztc-rendszer mikroflórája 
dalapon beépítésével pszeudopantoténsavat képez, aminek következtében pan
toténsav hiány lép fel. Az egyes karbamid-származékok (pl. Iinuron) metabolitjai 
a hatóanyag adagolása után még néhány hét múlva is kimutathatók a vérben és 
a vesében. Az alifás savak halogén anil id j cinek (pl. DCPA) metabolitjai a methe- 
moglobint képző aromás aminok származékai. Szimmetrikus triazin-típusú 
anyagok pirimidin-bázisokat helyettesíthetnek a sejtekben és ezzel a nuklein- 
savak szerkezetének alakulását befolyásolhatják. A triazinok mutagen hatása 
egyébként is ismeretes (2, 23, 37, 38, 3, 39, 40).

A 2. táblázat adataiból az is kitűnik, hogy egyes herbicidek (pl. triazinok, 
karbamidok) maradékai a talajban több hónapon át megmaradhatnak. Főképp 
a szisztémikus hatóanyagok pedig a gyökéren keresztül az emberi fogyasztásra 
szánt növényekbe is felszívódhatnak. Nem hagyható figyelmen kívül az a lehe
tőség sem, hogy a perzisztens szermaradékok a következő vetésforgó folyamán 
elvetett kultúrnövények károsodását is okozhatják (2, 41, 42).

Fontos tényező az alkalmazás időpontja is. Míg pl. az inszekticidek és a fun- 
gicidek felhasználása a kártevők és a betegség megjelenéséhez, ill. prognózisához 
alkalmazkodik, addig a gyomirtók, szabályozók felhasználása a kultúrnövény 
bizonyos vegetációs időszakához kötött. A kezelések* nagy részét tavasszal 
(hazai viszonylatban április 15. és május 15. között) végzik. A herbicidek ese
tében a kezelés és betakarítás közötti hosszú idő lehetővé teszi a maradékok 
elbomlását, ami különösen kedvező körülménynek számit az ősszel betakarí
tásra kerülő termények esetében.

Ezzel szemben külön problémát jelentenek azon esetek, ahol a kezelés és a 
betakarítás közötti időtartam rövid, nevezetesen a korai zöldségfélék és külö
nösképpen a defóliálás esetében.

Figyelmet érdemelnek a hatóanyagok gyártásából származó, esetleges 
szennyező anyagok is. Legutóbb ismeretessé vált, hogy pl. a 2,4,5-T és TCPE 
szintézise során tetraklór-dibenzo-dioxin keletkezik, amelynek akut toxieitása 
az említett hatóanyagokénál kétezerszer nagyobb és ezenkívül teratogén hatású 
is (43).

Az utóbbi időben egyre nagyobb méreteket ölt a gyomirtás terén is a több 
hatóanyagból álló kombinációk használata. Ilyen esetekben az egészségre káros 
következményekkel járó kémiai reakciók lehetősége is fennállhat. A diklórpropion-

* A preemergens kezelés a növény kikelése előtti, a posztemergens kezelés ezt követő  
időponto t jelöl.
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anil id és valamely karbamid-származék együttes alkalmazását követően pl. a ta
lajban karcinogén hatású azobenzol-származék keletkezik, amely felszívódhat 
a növénybe és igy az emberi szervezetbe is bejuthat (44).

Élelmezésegészségügyi szempontból figyelembe kell vennünk azt a körül
ményt is, hogy a biológiailag aktív, a növényekre irányított, szelektív hatású 
herbicidek és regulátorok egyes termékek biológiai értékére is káros hatással 
lehetnek, ami pl. a vitamintartalom stb. csökkenésében nyilvánulhat meg (23, 
45, 12, 46).

Meg kell említenünk ebben a vonatkozásban azt a tapasztalatot is, hogy 
a gyomirtószerek (pl. a Dikonirt) a velük kezelt területen és annak közelében 
található egyes terményeket, pl. szőlőt, paradicsomot, uborkát stb. beszennyez
hetik és ily módon az ízüket előnytelenül befolyásolhatják, sőt az élelmiszereket 
ezáltal fogyasztásra alkalmatlanná tehetik.

Az elmondottakból kitűnik, hogy a maradékok mibenlétének, továbbá a 
kezelés és betakarítás, ill. fogyasztás közti időszakban való mennyiségi és minő
ségi átalakulásának pontos ismerete, az esetleges egészségkárosító veszélyek fel
ismerése és megelőzése szemszögéből igen nagy jelentőségű. A maradékok és 
ún. bomlásdinamikájuk vizsgálatával, valamint az e célra szolgáló kémiai 
analitikai módszerekkel következő közleményeinkben kívánunk foglalkozni.
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ПРОБЛЕМЫ ГИГИЕНЫ ПИТАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГЕРБИЦИДОВ И ХИМИКАТОВ УГНЕТАЮЩИХ РОСТ СОРНЯКОВ

С. Куодела и В. Циэлескп

В статье авторы дают обзор о всеобщих проблемах гигиены питания свя
занных с применением гербицидов и химикатов тормозящих прорастания 
сорняков.

Ознакомляют область применения этих химических веществ, развитие 
отечественного применения на основании использованного количества и 
спектра агента.

Подробно занимаются токсикологическими свойствами агента, вопроса
ми перзистенции и динамики разложения остатков, воздействием своевре
менного применения, с о п у т с т в у ю щ и м и  примесями агентов и некоторыми 
проблемами применения комбинированных форм химических веществ.

MIT DER VERWENDUNG VON UNKRAUT VERTILGENDEN UND DAS 
WACHSTUM REGULIERENDEN MITTELN VERBUNDENE VERKÖSTI

GUNGSHYGIENISCHE PROBLEME

Sz. Kouiela und V. Cieleszky
Die Arbeit gibt eine Übersicht über die mit der Verwendung von Unkraut 

vertilgenden und wachstumregulierenden Mitteln verbundenen allgemeinen 
verköstigungshygienischen Probleme.

Es wird der Anwendungsbereich dieser Mittel, sowie die Entwicklung der 
einheimischen Verwendung nach verwendeter Menge und Spektrum der Wirk
substanzen besprochen.

Die toxikologischen Eigenschaften der Wirksubstanzen werden eingehend 
behandelt, wie auch die Fragen der Persistenz und Zersetzungsdynamik der 
Rückstände, der Einfluss der Zeitdauer der Anwendung und einige mit der Ver
wendung der neuerdings zur Einführung gelangenden, kombinierte Wirkstoffe 
enthaltenden Formulationen verbundene Probleme.
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NUTRITION-HYGIENIC PROBLEMS IN CONNECTION WITH THE USE 
OF HERBICIDES AND GROWTH REGULATING AGENTS

Sz. Koudela and V. Cieleszky

A survey is given of the general nutrition-hygienic problems in connection 
with the use of herbicides and growth regulating agents. The fields of application 
of these agents and the development of their use in Hungary are described 
according to the data of their consumption and to the activity spectra of the 
active constituents. The toxicological properties, the problems of the persistence 
and the dynamics of decomposition of the residues, the effects of the agents at 
the date of their application, the contaminants accompanying certain active 
constituents and some problems concerning the use of recently introduced for
mulations including combined active agents are discussed in detail.

PROBLEMES DE L’HYGIENE ALIMENTAI RE RELATIFS A L’UTILl- 
SATION DES PRODUITS HERBICIDES ET REGALUTEURS DE CROIS-

SANCE
Sz. Koudela et V. Cieleszky

La communication passe en revue les problemes généraux de l’hygiene ali- 
mentaire par rapport ä ^utilisation des produits herbicides et régulateurs dc 
croissance.

Elle décrit le domaine d’utilisation de ces produits et Involution de leur 
application selon le spectre de leurs agents actifs et la quantitc utilisce.

La publication s’étend en détail sur les caractéristiques toxicologiqucs des 
agents actifs, traite des problemes de la persistence et de la dynamique de decom
position des résidus, de I’effet lors de l’utilisation, dc quelques impuretés accom- 
pagnant les agents ainsi que de quelques problemes par rapport ä l’application 
des formulations aux agents combinós, récemment introduits.




