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Előadás áttekintése
 Növényvédő szer fogalma
 Növényvédő szerek engedélyezése
 Növényvédő szerek hatásmechanizmusa
 Rezisztencia kialakulása a növényvédő szerekkel 

szemben
 Környezetvédelmi és humán-egészségügyi 

vonatkozások a növényvédő szerek felhasználása 
során

 Forgalmazási kategóriák



FOGALMAK 

 Növényvédő szer: a gyakorlati növényvédelmi feladatok 
kivitelezésére alkalmas készítmény (hatóanyag(ok) + 
egyéb anyagok).

 Peszticid: növényvédő szerek, állategészségügyben, 
közegészségügyben és a háztartásokban használt 
károsítókat ölő szerek.

Hazánkban jelenleg cca. 700 különböző márkanévvel 
ellátott növényvédő szer van forgalomban. 



NÖVÉNYVÉDŐ SZER TÍPUSOK

A teljesség igénye nélkül néhány típust ismertetünk:
 Gombaölő szerek
 Rovarölő szerek 
 Gyomirtó szerek
 Csávázó szerek
 Adalékanyagok
 Vadriasztó szerek,
 Csigaölő szerek
 stb.
• Összesen 76 különböző szertípus létezik.



A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK 
ENGEDÉLYEZÉSE

 A növényvédő szerek engedélyezési eljárása szigorú előírások által 
szabályozott, sok esetben évekig tartó folyamat. 

 Az uniós csatlakozás óta lényegesen megváltozott a növényvédő szerek 
engedélyezési eljárása. A hatóanyag engedélyezése uniós szinten 
történik. 

 A készítmények (kiszerelt, kereskedelmi forgalomban lévő növényvédő 
szerek) engedélyeztetése nemzeti hatáskörbe tartozik. Az 
engedélyeztetési eljárás egyszerűbbé tétele érdekében az Unióban 
földrajzi régiókat hoznak létre és amennyiben azonos régióban valamely 
tagállam engedélyezteti a készítményt, az a régió többi államaira is 
érvényes. 

 A vizsgálatok sikeres befejezése után az illetékes minisztériumok az 
FVM vezetésével megalkotják az engedélyokiratot. Ez a több oldalas 
közhiteles dokumentum megjelenik az MgSzH honlapján (www. 
mgszh.gov.hu) és bárki hozzáférhet tartalmához.

 Az interneten elérhető adatbázisok további feldolgozott információkat 
tartalmaznak (www.webpeszti.hu).

 Az évközi változások lehetnek új engedélyokirat megjelentetése, 
engedélyokirat visszavonása és módosítása.

http://www.webpeszti.hu/


A FUNGICIDEK HATÁSMECHANIZMUSA l.

KONTAKTHATÁSÚ FUNGICIDEK
HATÓANYAG HATÁSMECHANIZMUS
Rézvegyületek a piroszőlősav-dehidrogenáz 

enzimrendszert gátolja.
Kéntartalmú vegyületek a sejtlégzést gátolják
Ditiokarbamát-
származékok

a gombaenzimek tiolcsoportjához 
kötődve gátolja azokat

Perklórmetil-merkapto-
vegyületek (ftálimid-
származékok)

a sejtlégzést gátolják



A FUNGICIDEK HATÁSMECHANIZMUSA ll.

MÉLYHATÁSÚ ÉS SZISZTEMIKUS FUNGICIDEK
HATÓANYAG HATÁSMECHANIZMUS
Guanidin- és 
karbamidszármazékok

a membránok permeabilitását változtatják 
meg

Dikarboximidek a micélium-növekedést és a spóraérést 
gátolják

Strobilurinok a sejtlégzést gátolják
Benzimidazolok a sejtosztódást gátolják
Szterol-bioszintés gátlók

DMI-fungicidek (azolok)
Morfolinszármazékok
Hidroxi-anilidek

a gombák sejtfalának kialakulását 
akadályozzák meg

Acil-anilinek a riboszómális RNS-szintézist gátolják.



A GYOMIRTÓ SZEREK FŐBB CSOPORTJAINAK 
HATÁSMECHANIZMUSA

 Hormonális rendszert károsító készítmények
 Speciális egyszikűirtó hatóanyagok
 Fotoszintézist gátló hatóanyagok
 Acetolaktát-szintetáz (ALS) gátlás
 EPSP szintetáz gátlás
 Egyéb bioszintézis gátló hatású herbicidek (pigment 

bioszintézis gátlás, protox gátlás, fehérje és nukleinsav bioszintézis gátlás, 
glutamin szintézis gátlása, növekedés és csírázásgátlás)



Az idegmérgek (neurotoxinok) hatásmechanizmusa

szerves P-sav észterek
karbamátok

piretroidok

nikotinoidok



REZISZTENCIA KIALAKULÁSA A 
NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKKEL SZEMBEN

A növényvédő szerek egyoldalú használata 
miatt kialakulhat a károsítókban a 
hatóanyagokkal szembeni ellenálló képesség 
(rezisztencia).

Amennyiben évek során, vagy évközben 
ugyanazt a hatóanyagot használjuk, a mutáció 
révén kialakulnak az átlagosnál tűrőképesebb 
egyedek, melyek ezt a szerzett tulajdonságot az 
utódjaikban örökítik.

Számos példát lehet felsorolni a rezisztencia 
kialakulásával kapcsolatban a növényvédelem 
különböző szakterületein.



Rezisztencia kialakulása a fungicidekkel szemben
Rezisztenciális különbségek a vegyszerfelhasználástól 
függetlenül léteznek a természetes kórokozó-populációkban. 

A kevés hatóhellyel rendelkező - szisztemikus – fungicidek tartós és 
gyakori használata rezisztens biotípusok kiszelektálódását és 
felszaporodását eredményezte.

A rezisztencia típusai: 
Kvantitatív (hatáshely-) 
rezisztencia
A fungicid hatásának helye változik 
meg genetikailag

Pl.: Phytophthora infestans

metalaxil

Kvalitatív rezisztencia 
A hatóanyag lebontásának 
sebessége változik

Pl.: Cercospora beticola

karbendazim

A rezisztencia kialakulásának megelőzése: (i) kontakt és szisztemikus, vagy 
különböző hatásmechanizmusú szisztemikus hatóanyagok alkalmazása, (ii) 
egy hatóanyagot egy tenyészidőszakban legfeljebb háromszor használjunk, 
(iii), szerrotáció, (iv) integrált védekezés,  (v) előrejelzésre alapozott védekezés.



REZISZTENCIA KIALAKULÁSA A ROVARÖLŐ SZEREKKEL SZEMBEN

Az ellenállóság keletkezése a népességekben már eredetileg is jelenlevő 
kisszámú rezisztens egyed felszaporodásával kapcsolatos
sebessége az illető állatfaj évi nemzedékszámával arányos 

érzékenység alkati megváltozása
(életképesség okozta tolerancia) 

specifikus ellenállóság
amely az illető szer szelekciós hatásának tulajdonítható 

rovar  viselkedésének megváltozása
pl. erős riasztóhatás következtében 
elkerüli a mérgező adag felvételét. 

AZ ELLENÁLLÓSÁG KIALAKULÁSA ELLEN HATÓ TÉNYEZŐK 

kezelések számának
csökkentése 

kémiailag nem rokon
hatóanyagtípusok 
tervszerű váltogatása 

A kémiai védekezés 
egyéb módszerekkel 
(biol., mechanikai,
agrotechnikai)
való kiegészítése 

Tipusai



Rezisztencia kialakulására példák 
a herbológia területén

 A gyomnövények elleni védekezés során, hazánkban az 
1970-es évek közepén, a vegyszeres gyomirtás 
általános elterjedése utáni évtizedben már kialakult a 
szőrős disznóparéj (Amaranthus retroflexus) atrazin 
ellenálló biotipusa. 

 Ezt követően számos szakcikkben közöltek herbicid 
hatóanyagok ellen rezisztens gyomfajokat. A szulfonil-
karbamid – széles körben használt - herbicidekkel 
szembeni rezisztencia foglalkoztatja napjainkban a 
szakembereket.

 A növényvédő szerekkel szembeni rezisztenciával – mint 
jelenséggel - hosszú távon számolnunk kell. Mérséklését 
a szer-rotációval, vagy megfelelő kombinációban történő 
használattal lehet elérni.



KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSOK A 
NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK FELHASZNÁLÁSA 

SORÁN I.

 A növényvédő szerek használata fokozott veszélyt jelent 
a környezetre. Emiatt a tárolás, szállítás, felhasználás, 
stb. során fokozott gondossággal kell eljárni. 

 Legnagyobb környezeti veszélyt a felhasználással 
kapcsolatban tapasztalunk. 

 A peszticidek szennyezhetik a talajt, az élő- és 
ivóvizeket, kárt okozhatnak a kultúrnövényekben és 
csomagolóanyaguk is veszélyt jelent a környezetre.

 Az élővizek és ivóvízbázisok környékén a növényvédő 
szerek felhasználását az engedélyokiratokban közlik. 



KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSOK A 
NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK FELHASZNÁLÁSA 

SORÁN II.

 A szerhasználat során elsodródás következhet be, mely nagy 
gazdasági kárral is járhat. Ebből a szempontból különös figyelmet 
érdemel a légi növényvédelem.

 A növényvédő szerek légi kijuttatása során a kémiai anyag 
elsodródhat, vagy különleges meteorológiai viszonyok között hosszú 
időn át lebeghet a talaj feletti légtérben. Amennyiben a növényvédő 
szer (leggyakrabban a gyomirtó szerek) érzékeny kultúrára jutnak, 
növénypusztulással járó kár keletkezhet. Különösen a deszikkálás 
munkafolyamata lehet veszélyes, amikor a lombtalanító szerek a 
nemkívánatos helyre jutnak. Két kultúrnövényünk – a repce és a 
napraforgó – deszikkálásánál kell különös figyelemmel eljárni.





Reglone (diquat) elsodródásából 
származó kár paprikán



KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSOK A 
NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK FELHASZNÁLÁSA 

SORÁN III.
 A kiürült növényvédő szeres göngyölegek sorsa sokáig megoldatlan 

problémát jelentett hazánkban. A legutóbbi időszakban ez a kérdés 
megnyugtatóan rendeződött. A megoldáshoz hozzájárult az a tény, 
hogy a modern nagyüzemi permetezőgépekre göngyölegmosó 
berendezést helyeztek el, így technikailag szermentes, tiszta 
göngyölegek maradnak vissza a felhasználás során. A tisztára 
mosott göngyölegek továbbra is veszélyes hulladékként kezelendők, 
melyeket egy erre a célra létrehozott közhasznú társaság (CSEBER 
KHt.) gyűjt össze. Megsemmisítésük újrahasznosítással, ill. 
elégetéssel történik.

 Nagy változást jelentett ezen a területen az ún. oldható göngyölegek 
bevezetése a csomagolástechnikában. Általában a kis dózisban (pl. 
hektáronként grammnyi mennyiségben) felhasználható herbicideket 
szerelik ki ilyen korszerű csomagolásban. Az egy-, vagy több 
hektáros egységcsomagban kiszerelt készítmények szükségtelenné 
teszik a dózisok kimérését a tábla szélén és ezzel megkönnyítik 
munkát és csökkentik a humán- ill. környezetszennyezés veszélyét.



KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSOK A 
NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK FELHASZNÁLÁSA 

SORÁN IV.
A lejárt szavatosságú növényvédő szerek 
ártalmatlanításának, megsemmisítésének módjai:

 laboratóriumi bevizsgálás és az esetleges hatóanyag 
csökkenés szerint újbóli dózis meghatározás és 
rendeltetésszerű felhasználás,

 a rendeltetésszerűen nem használható készítmények 
szabadföldi felhasználása szubletális dózisban (magas 
hígításban, szakmailag jól átgondolva),

 égetőműben történő elégetés.



HUMÁNEGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEK A NÖVÉNYVÉDŐ 

SZEREK FELHASZNÁLÁSA SORÁN

 Az utóbbi években ezen a területen is jelentős fejlődés következett be.
 A modern permetező gépeket vontató traktorok többnyire 

túlnyomásos zárt vezetőfülkével rendelkeznek és ez nagymértékben  
csökkenti a növényvédő szerekkel való érintkezés veszélyét. 

 Az egyéni védőfelszerelések használata is kényelmesebbé vált, bár 
ezen a területen sok még a fejlesztési tennivaló. Az egyéni 
védőfelszerelések használata a konkrét készítménytől függ, az 
előírásokat az engedélyokiratok tartalmazzák.

 A munkaegészségügyi várakozási idők betartása 
 A munkaegészségügyi várakozási idő az az időintervallum, amin belül 

a vegyszeres kezelések után, ugyanazon a területen csak egyéni 
védőfelszereléssel végezhető munka.

 A fenti fejlesztéseknek és előrehaladásnak köszönhető, hogy 
hazánkban az elmúlt évtizedekben nem fordult elő foglalkozási 
haláleset a növényvédő szerek felhasználása kapcsán.



PESZTICID MARADVÁNYOK AZ 
ÉLELMISZEREKBEN I.

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő és a 
megengedett hatóanyag maradék fogalma:

 Az élelmezés-egészségügyi várakozási az a napokban 
kifejezett időtartam, amelynek az utolsó növényvédelmi 
vegyszeres kezelés és a szüret, ill. betakarítás között 
kell eltelnie. (raktár fertőtlenítésnél a betárolás, ill. 
kitárolás, vagy az árú forgalomba hozatala között kell 
eltelni.)

 A megengedett hatóanyag maradék: a hatóanyagnak ill. 
a biológiailag aktív bomlástermékinek az a mg/kg-ban 
megengedett maximális mennyisége, amelyet tartalmazó 
növényi termékek még forgalomba hozhatók.



PESZTICID MARADVÁNYOK AZ 
ÉLELMISZEREKBEN II.

 A növényi termékekben és feldolgozott élelmiszerekben a 
növényvédő szer maradványokat folyamatosan  ellenőrzik. Az éves 
vizsgálati szám több tízezerre tehető.

 A vizsgálatok lehetnek piaci, termőhelyi, export és import 
vizsgálatok.

 A vizsgálati jelentések összefoglalóit az FVM évente közzéteszi 
(www. mgszh.gov.hu), melyekből megtudható, hogy a megengedett 
határérték alatti szermaradvány detektálás 30-40 %-os, a határérték 
feletti pedig 1-3 % -os mértékű, évjárattól függően a hazai előállítású 
növényi termékekben. Ezzel az értékkel a nemzetközi átlagszinten 
vagyunk. Nagyobb gondot jelentenek az export tételek, amelyeknél 
a mintákban mért szermaradvány értéke a minták 5-6 %-ában 
felette van a megengedett mértéknél.



2008. évi jelentés a hazai növényvédő szer 
felhasználásról











Vizsgálatok száma
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Feldolgozott élelmiszer és 
környezetvédelmi vizsgálatok száma

0
2000
4000
6000
8000

10000

12000
14000
16000
18000
20000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

évek

db
.

Feldolgozott élelmiszer
vizsgálat
Környezetvédelmi



Növényvédő szer maradék vizsgálatok 
száma és típusai
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Mérhető szermaradékot tartalmaz 
(hazai minták %-ában)
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Határérték feletti minták
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2002. évben a felszíni vizekben kimutatott 
hatóanyagok (esetszám)

Dikamba
Mekoprop
MCPA
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2006

Dikamba
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MCPA
Atrazin
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Határérték feletti minták  a 
terményekben

• Hazai
fejessaláta (fungicid) 
uborka (fungicid)
paradicsom (fungicid, 
inszekticid) 
paprika (fungicid, inszekticid) 
körte
kajszi

• Import
csemegeszőlő (olasz)
paprika, paradicsom (spanyol)
burgonya (holland, belga) 



FORGALMAZÁSI KATEGÓRIÁK
A növényvédő szerek forgalmazását és felhasználását 
méreghatásuk szerint és környezeti veszélyességük alapján 
kategóriákba sorolják:

 I. kategória: csak felsőfokú szakképesítéssel (növényorvos, 
növényvédő szakmérnök, stb.) rendelkező szakemberek 
használhatják fel. A vásárlás vényhez kötött, melyet a megfelelő 
azonosítóval rendelkező szakember állít ki. 

 II. kategória: 80 órás tanfolyammal, vagy ennél magasabb fokú 
növényvédelmi végzettséggel rendelkezők használhatják.

 III. kategória: szabad felhasználású szerek csoportja, bárki 
megvásárolhatja és felhasználhatja.
Az I. és II. kategóriába sorolt szerek jogos felhasználói kötelező 
továbbképzésben vesznek részt.
A növényvédő szerek forgalmi kategóriákba sorolásának 
egységesítése az Unióban napirenden van, ezen a téren a 
közeljövőben jelentős változások várhatók. 



Előadás ellenőrző kérdései
• Határozza meg a növényvédő szer fogalmát!
• Sorolja fel a növényvédő szerek főbb csoportjait!
• Mit tartalmaznak a növényvédő szer engedélyokiratok?
• Nevezze meg a növényvédő szerek használatával kapcsolatos 

kritikus pontokat környezetvédelmi szempontból!
• Mi a munkaegészségügyi várakozási idő?
• Mi az élelmezés-egészségügyi várakozási idő?
• A növényi termék hány %-ában mutatható ki a megengedettnél 

magasabb szermaradék?
• Sorolja fel a növényvédő szerek forgalmazási kategóriáit!



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe:
PRECÍZIÓS NÖVÉNYVÉDELEM

Előadás anyagát készítették:
Ábrahám Rita, Érsek Tibor, Kuroli Géza, Németh Lajos, Reisinger Péter
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