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A TALAJBAN ÉLŐ MIKROORGANIZMUSOK CSÖKKENTIK A NÖVÉNYVÉDŐ 
SZEREK KÁROS HATÁSAIT 
Hazai kutatások szerint a talajban élő baktériumok tevékenysége következtében 
csökken a talaj biológiailag aktív növényvédőszer-maradék tartalma. 
 
 

ÚJABB ANYAGOK KERÜLTEK A STOCKHOLMI EGYEZMÉNY HATÁLYA ALÁ 
Kilenc nehezen lebomló és mérgező hatású anyagot vettek fel a Stockholmi 
Egyezmény listájára. Az IPEN szervezet üdvözli a bővítést, de elégtelennek tartja a 
egyes anyagokkal kapcsolatos korlátozásokat. 
 
 

HASNYÁLMIRIGY-DAGANATOT OKOZHATNAK A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK? 
Amerikai vizsgálatok szerint egyes gyomirtók hozzájárulnak a hasnyálmirigyrák 
kialakulásához. 
 
 

ÉDES VÍZ? 
Svájci kutatók a talajvízminták kétharmadából kimutatták az édesítőszerként 
használt aceszulfámot. 
 
 



 A TALAJBAN ÉLŐ MIKROORGANIZMUSOK CSÖKKENTIK A 
NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK KÁROS HATÁSAIT 

Hazai vizsgálatok szerint a talaj élőlényeinek tevékenysége csökkenti a talaj biológiailag 
aktív növényvédőszer-maradék tartalmát.  
A vizsgálatokban eltérő talajok növényvédőszer-megkötő képességét vizsgálták. A talaj 
szemcséin a szermaradék egy része erősen megkötődik, így biológiai szempontból inak-
tívvá válik, és a talajvizet sem szennyezheti el. Az eltérő tulajdonságú talajok megkötő ké-
pessége jelentősen eltér. A kutatók homok-, barna erdei- és üledékestalaj-mintákban vizs-
gálták öt növényvédőszer-hatóanyag megkötődésének mértékét. A vizsgálatok egy részé-
ben a talajban élő baktériumokat elpusztították, az élő mintákban a növényvédő szerek 
lényegesen jobban megkötődtek, így inaktiválódva. Például a diuronnal szennyezett „élő” 
talajból a gyomirtó szernek mintegy 40 százaléka, a steril mintákból 65–98 százaléka mo-
sódott ki a kezelést követően. A várakozásoknak megfelelően a homoktalaj kötötte meg a 
legkevesebb szermaradékot. 
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/13si3.pdf 

(Science for Environment Policy) 

ÚJABB ANYAGOK KERÜLTEK A STOCKHOLMI EGYEZMÉNY HATÁLYA 
ALÁ 

  
A kormányok képviselői kilenc újabb anyagot vettek fel a Stockholmi Egyezmény 
perzisztens szennyező anyagokat (POP) felsoroló listájára. A listán szereplő vegyüle-
tek kereskedelmét, kezelését és ártalmatlanítását az egyes országok szigorúan szabá-
lyozzák. A listára került anyagok közül három esetén nyugtalanítóan gyenge szabályo-
zásokat fogadtak el. 
A nem kellően szigorúan szabályozott anyagok között két, az elektronikai berendezé-
seknél és a bútoroknál alkalmazott égésgátló vegyület (pentaBDE és octaBDE), illetve 
a PFOS található, mely a teflonedényekben, illetve a vízlepergető hatású ruhák felüle-
tén található. 
A most listára kerülő anyagok a többi POP-vegyülethez hasonlóan a környezetben ne-
hezen bomlanak le, nagy távolságra jutnak el és károsítják a környezetet és az emberi 
egészséget. 
A két listára kerülő égésgátló anyag gyártását leállították, de még hosszú ideig szer-
vezetünkbe és a környezetbe kerülhetnek a már kezelt termékekből, melyek használa-
tát a megállapodás szerint 2030-ig engedélyezik.  
Az IPEN (Nehezen Lebomló Szerves Szennyező Vegyületektől Mentesítő Nemzetközi 
Hálózat) szakértői azonban aggodalmuknak adtak hangot, mivel egyes termékekben, 
például szivacsokban akár 18 százalékos is lehet a korlátozandó anyagok aránya, és 
ezekből éveken keresztül szennyeződik majd lakókörnyezetünk. 
A PFOS vegyület elterjedtségét mutatja, hogy amerikai vizsgálatokban az újszülöttek 
99 százalékából kimutatták az egészségkárosító vegyületet. A kockázatos vegyületet 
azonban továbbra is lehet gyártani és alkalmazni. 



Az IPEN üdvözli a kilenc környezetkárosító anyag listára való felvételét. A nemzetközi 
szervezet sajnálatának is hangot adott a PFOS és az égésgátló anyagok elégtelen 
szabályozása miatt.  
Az IPEN kiadványa a korlátozott anyagokról itt érhető el (angol nyelven): 
http://www.ipen.org/ipenweb/documents/ipen%20documents/newpopbooklet_09.pdf 

 (IPEN) 

HASNYÁLMIRIGY-DAGANATOT OKOZHATNAK A NÖVÉNYVÉDŐ 
SZEREK? 

A hasnyálmirigy-rák kialakulása esetén nincs sok esély a felépülésre, a megbetegedés 
kialakulását számos tényező elősegíti, ilyen például a dohányzás. Újabb kutatási 
eredmények szerint a növényvédő szerek jelenléte is összefüggésbe hozható a 
betegség kialakulásával. 
Az összefüggések felderítése érdekében a kutatók megvizsgálták az amerikai 
Mezőgazdasági Egészségügyi Jelentés adatait. A jelentésben közel 90 ezer növényvédő 
szerekkel is dolgozó mezőgazdasági munkás és a házastársainak egészségügyi adatai 
vannak összegyűjtve. 
A felmérésben résztvevőktől megkérdezték egészségi állapotukról, életmódjukról és 
növényvédőszer-használati szokásaikról. A válaszok alapján a résztvevőket 24 eltérő 
kitettségi csoportba osztották, a növényvédő szerekkel leggyakrabban érintkező 
személyeket részletesebb vizsgálatoknak vetették alá. 
A vizsgálatok szerint összefüggés van a hasnyálmirigy-rák kialakulásának valószínűsége 
és két gyomirtó szer (pendimethalin, EPTC) használatának gyakorisága között. A korábbi 
vizsgálati eredményektől eltérően ebben a felmérésben nem találtak összefüggést a 
szerves klór hatóanyagú rovarirtó szerek és a vizsgált megbetegedés között. 
A korábban is ismert kockázati tényezőket (életkor, dohányzás, cukorbetegség) is 
figyelembe véve a két gyomirtó szer felhasználóinál akár háromszorosára is növekedhet a 
daganatos megbetegedés kialakulási esélye. 
http://www.environmental-
expert.com/resultEachPressRelease.aspx?cid=8819&codi=49529&lr=1  

 (Environmental Expert) 
 
 
ÉDES VÍZ? 
 
A kalóriaszegény (light) termékekből származó édesítőszerek bejutnak az ivóvízbe - álla-
pította meg a svájci Agroscope Changins-Wädenswil (ACW) kutatóintézet, amely a svájci 
talajvízből származó minták kétharmadában megtalálta az aceszulfám nevű édesítőszert. 
Mivel az alpesi országban a talajvizet gyakorta mindenféle különösebb kezelés nélkül 
használják ivóvízként, azt a következtetés vonták le, hogy a vitatott édesítőszert az ivóvíz 
is tartalmazza. A mért koncentrációk azonban a tudomány mai állása szerint nem jelente-
nek veszélyt az egészségre, és még messze vannak attól, hogy a víz ízén érezhetően vál-
toztassanak. 
Az aceszulfám számtalan kalóriaszegény termék alkotóeleme. Az emberi szervezet szinte 
teljes mértékben kiválasztja, így a csatornarendszeren keresztül bejut a szennyvíztisztí-
tókba. 



Az ACW kutatói saját fejlesztésű módszerükkel követték az édesítőszer útját. A szennyvíz-
tisztítókban nem bomlik le, így bejut a folyókba és állóvizekbe, majd onnan a talajvízbe. A 
sűrűn lakott területeken a kutatók több aceszulfámot mutattak ki, mint vidéken. 
Az édesítőszer segítségével a jövőben mérhető lesz majd, hogy milyen szerepet játszanak 
a háztartások a talajvíz szennyezésében - írták a kutatók az Environmental Science and 
Technology című szaklapban. Az aceszulfám révén ugyanis a háztartási szennyvizet el 
lehet választani más szennyező forrásoktól, például a mezőgazdaságtól vagy közlekedés-
től. 
http://index.hu/tudomany/blog/2009/05/12/az_ivovizbe_kerulnek_az_edesitoszerek 

 (Index) 
 
 

 
Kérjük, hogy a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeit, illetve le- és feliratkozási szán-
dékát a reach@levego.hu e-mail címen jelezze! 
 
A vegyi anyag hírlevelet összeállította: Pál János 
 
Pál János, Simon Gergely 
 
A régebbi hírlevelek a www.levego.hu/vegyianyag címen érhetőek el. 
 


