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ÖSSZEFOGLALÁS 

Vizsgálatunk során fejlődő csirkeembriókon tanulmányoztuk egy széles körben alkalmazott 

klórtalonil hatóanyagú fungicid (BRAVO 500) és a környezeti fémterhelést modellező réz-

szulfát egyedi és együttes méreghatását. Kísérleti anyagként 0,01%-os réz-szulfát-oldatot és a 

BRAVO 500 (40% klórtalonil) gombaölő szer 1 és 10%-os emulzióját alkalmaztuk. A 

bemerítéses kezelést a keltetés első napján, míg a tojások felbontását a 19. napon végeztük el. 

Lemértük az embriók testtömegét, feljegyeztük az elhalások számát továbbá, rögzítettük a 

makroszkópos embrionális elváltozásokat. A biometriai értékelést varianciaanalízissel 

végeztük. A BRAVO 500 fungicid és a réz-szulfát együttes madárteratológiai vizsgálatának 

eredményei alapján megállapítottuk, hogy a kísérleti anyagok együttes alkalmazása során a 

viszonylag alacsony környezeti rézterhelés (mely önmagában kismértékben embriotoxikus 

lehet) mellett a növényvédelmi gyakorlatban alkalmazott BRAVO 500 gombaölő szeres 

kezelés additív formában fokozta az embriotoxicitást, amely az embriók szignifikáns mértékű 

kisebb testtömegében és az embrió mortalitás növekedésében nyilvánult meg az általunk 

alkalmazott kísérleti körülmények között.  

(Kulcsszavak: klórtalonil, réz-szulfát, interakció, ökotoxikológia, madárembrió) 



ABSTRACT 

Teratogenicity test of chlorotalonil containing fungicide formulation (BRAVO 500) and 

copper sulphate in chicken embryos after single and simultaneous administration 
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The aim of this study was to determine the individual and combined toxic effects of BRAVO 

500 fungicide (40% chlorotalonil) and copper sulphate on the development of chicken 

embryos. On the first day of incubation chicken eggs were dipped in the solution or emulsion 

of the test materials for 30 minutes. Applied concentration of copper sulphate was 0.01% and 

of fungicide BRAVO 500 were 1% and 10%. The chicken embryos were examined for the 

followings: rate of embryo mortality, body weight, type of developmental anomalies, 

macroscopic examination. Our teratogenicity study revealed that, the combined 

administration of copper sulphate and chlorotalonil containing fungicide formulation 

(BRAVO 500) caused a significant reduction in the body weight of embryos and increased the 

rate of embryonic mortality. The joint toxic effect of copper sulphate and BRAVO 500 is an 

additive effect compared to the individual toxicity of the test materials. 
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