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BEVEZETÉS

A termesztett növények, /de a vadontermők is/ 

különféle biotikus és abiotikuo tényezők hatására több- 

-kevesebb kárt szenvednek. A biotikus tényezők közül a 

gombák, baktériumok és virusok ellen a növényben véde
kezési reakció indul, továbbá a növények felépitése is 

nyújt bizonyos védelmet a betegségeket előidéző kór
okozó behatolása ellen. Egyes betegségekkel szemben el

lenálló növényekben olyan biokémiai folyamatok játszód
nak le, amelyek a betegség leküzdését lehetővé teszik, 

pl több növényben fungicid anyagokat mutattak ki 
/Cruickshank, 1963/. Ezek azonban nem nyújtanak ele
gendő védelmet a betegségek okozta károk ellen, mint 
ahogy nem képes a kultúrnövény kellő mértékben a gyo
mok okozta kár ellen sem védekezni - igy a károk meg

előzése és csökkentése céljából a növények védelemre 

szorulnak. A növényvédelemnek több módszere ismeretes. 

I. Agrotechnikai védekezés

Az idetartozó módszerek nagy részben a növény- 

termelés munkáival kapcsolatosak, ilyenek pl a kiimá

nak megfelelő termelési hely kiválasztása, talajmüve- 

lés, növényápolás, a vetési és ültetési idő /mélység/
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helyes megválasztása, a növényállomány optimális sű

rűsége, gyomirtás, vetésforgó*

II. Mechanikai védekezés

A legrégebben használatos módszer, benne szere

pel többek között a beteg, elszáradt növények és növé

nyi részek eltávolítása és megsemmisitése, a vetőmag 

tisztítása, hideg-meleg hatás.
III. Biológiai védekezés

Állandó jellegű természetes folyamat, de emberi 
beavatkozással is elő lehet segiteni. Utóbbinak lénye

ge a növények fajta-ellenállóságra, illetve betegség- 

ellenállóságra való nemesítése.Ismeretes, hogy egyes 

növényfajok bizonyos betegségre fogékonyak, másokra 

nem - ezeket betegségre-ellenálló fajtákkal keresztez
ve egy-két betegséggel szemben rezisztens, vagy lega
lább is nem fogékony fajták állíthatók elő. Az ellen
állóság csökkenése, vagy megszűnése esetén újabb neme
sítéssel lehet ellenállóságot elérni.
A betegségre ellenálló fajták előállításának különö
sen akkor van nagy jelentősége, amikor a betegség 

/pl. burgonyarák/ ellen gyakorlatilag nem lehet gaz

daságosan védekezni.

IY. Kémiai védekezés

lapjainkban legelterjedtebb védekezési forma,
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mely közissnerten a leggyorsabb és legbiztosabb ha
tást jelenti a különféle állati kártevők, kórokozók 

és gyomok elleni küzdelemben, főként a preventív és 

protektiv kezelések formájában. A növényvédelmi kémia 

fejlődésére jellemző, hogy világszerte megnőtt /s je
lenleg is fokozódó tendenciát mutat, évi 5-lo j»-os 

aennyiségnövekedéssel/ a peszticid hatóanyagok száma: 
jelenleg több mint looo hatóanyag ismeretes, a forgal
mazott növényvédőszerek száma pedig loo.ooo-nél is 

több. Ez a hatalmas progresszivitás elengedhetetlenné 

teezi néhány statisztikai adat ismertetését, amit a 

mezőgazdaság kemizálásának a későbbiekben tárgyalandó 

sokrétű környezeti ártalmai is indokolnak.
A világ peszticid termelése jelenleg közel 3 

milliárd tonna, ez értékben kifejezve majdnem 3 mil
liárd dollár. Magyarországon a felhasznált növényvédő- 

szer mennyiség 15 év alatt /196o-tól/ közel meghárom
szorozódott: jelenleg 80.000 tonna körül mozog, de kb 

ugyanilyen arányt mutat a növényvédőszer szükséglet 

anyagi hátterének változása is: 1,5 milliárd forint
ról napjainkban 5 milliárd forintra emelkedett. Ha
zánkban e pillanatban mintegy З00 féle növényvédőszert 
használnak, illetve ennyi van engedélyezve - a világ 

legtöbb peszticidet használó országában, az USA-ban 

ez a szám lo.ooo. Elgondolkoztató viszont, hogy az

1
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uj növényvédőszerek kifejlesztésének anyagi ráfordítá
sa az idő függvényében azonos arányt mutat* lo év a- 

latt /1964-1974/ mindkét országban 3-szoros költség- 

emelkedés volt, természetesen más-más alapokról indul
va, egyetlen szer hatásmechanizmusának, ipari felhasz
nálásának stb. kikísérletezésére# /4 millió forintról 
12 millió forint, illetve 3 millió dollárról 9 millió 

dollár/# Ez utóbbi adat is világosan mutatja, hogy je
lentősen eltérő gazdasági fejlettségű országok is re
lative ugyanolyan összeget hajlandók a kémiai növény- 

védelem intenziv kutatására és fejlesztésére áldozni# 

Éppen ezen rohamos fejlődés miatt, illetve mellett 

azonban egészen a legutóbbi időkig háttérbe szorultak 

azon káros következmények hatásainak kutatásai, me
lyek a vegyi védekezés túlzott, vagy nem megfelelő al
kalmazásából származnak# így lett a mezőgazdaság ke- 

mizálása a környezetvédelem egyik legégetőbb problé
mája, melynek megoldására irányuló minden legkisebb 

tudományos törekvés, vagy eredmény az elkövetkezendő 

időkre igen nagy hasznot jelenthet az egész emberiség 

szempontjából. A legfontosabb káros következmények 

környezetvédelmi vonatkozásait az alábbiakban foglal
juk össze*
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!•/ Hovén.vvédőszerek hatása a vízgazdálkodásra

A peszticid használat jelenlegi legvitatottabb 

kérdése, melyben igen komplex hatások okoznak szerte

ágazó problémákat. A peszticidek felszini és felszín

alatti vizekbe jutásának számos lehetősége ismert.

a. / Gyártó^üzemek^szenn^vizevel

Jelentősége nem túl nagy, mert a szennyezés forrá
sa általában könnyen felderíthető és megfelelő be
rendezésekkel a szennyezés megszüntethető. Az USA- 

ból ismert két ilyen esemény /Ferguson, 1963;
Faust, 1964/, hazai viszonylatban szerencsére csak 

ellenpélda van, ugyanis a Füzffii Uitrokémia szenny- 

viztisztitó technológiája a legjobbak közé tarto
zik az országban.

b. / Vig£elületekjiirekt_kezelésével
A károsnak Ítélt vizi állatok és növények irtása
kor válhat kérdésessé a fenti szempont - utóbbi
.jelentősébe ismertebb és szempontunkból is fonto
sabb. hiszen témaválasztásunk is elsősorban ezen

okból indokolható. Megállapították viszont /Linser, 

1964{ Aboaba, 1973/t hogy az algák elleni algici- 

dek, vagy a vízinövények elleni vizi herbicidek 

alkalmazása során ha az előírásokat betartják és 

csak az ilyen célra alkalmas készítményeket hasz

nálják, a vegyszeres gyomirtás nem okoz kárt a vi-
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zek élővilágában,vagy csak elenyésző mértékben,
A téma részletes tárgyalásával foglalkozik maga 

a disszertáció.
c,/ Véletlen be.lutás a szomszédos kezelt szárazföldi

területekről
A legnagyobb jelentőséggel biró tárgykör a peszti- 

cidek vizbe jutásakor, elsősorban azért, mert a leg
több esetben magát a tényt csak későn, vagy egyál
talán nem lehet regisztrálni. Két esete ismert:

elsodródás
Elsősorban a repülőgépes növényvédelemre vezethető 

vissza, különösen olyan területen, ahol a szántó
földek mellett igen sürü a csatornahálózat, A szá
razföldi területekre történő elsodródás szintén is
meretes, pl, kézi permetező készülékből. Az elsod- 

ródásból következő kultúrnövény károsodásokkal 
/teratológikus hatások, szimptomatológiai kérdé
sek/ Terpo 1972-es munkája foglalkozik,
Bemosódás

Ezen kárositó hatá3 ellen a legnehezebb hatékonyan 

védekezni, mivel számos természeti tényezőnek is 

igen aktiv szerepe van a jelenség kialakulásában 

/csapadék, erózió, stb,/. Még figyelmeztetőbb a kép 

akkor, ha az előbbi komponenseken kivül mesterséges
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behatások is közibe játszanak; ennek igen szemléletes 

példája volt Magyarországon 1971-ben a Szentes tér
ségében bekövetkezett nagyarányú paprika pusztulás, 

melyet több szakvélemény igen jelentős mértékben 

az öntözővízben történt herbicid-akkumulációnak tu
lajdonított# Itt elsősorban arra a sajátosságra 

kell rávilágítani, hogy ezen a területen /de az or
szág számos más részén is/ un kettős hasznosítású 

csatornarendszer van működésben, tehát egyazon mély
vezetésű csatorna egyszersmind öntöző és belvizle- 

vezető, illetve öntöző és lecsapoló célokat is szol
gál# Ez ebben az esetben igen jól definiálhatóan 

jelentkezett, hiszen területileg is szorosan kap
csolódik egymáshoz a két gazdasági program: öntözé
ses zöldségtermesztés Szentesen és árasztáso3-lecsa- 

polásos riz3terraesztés Szarvason# A mezőgazdasági 
területekről bemosédő vegyszerek jelenléte a fel
színi vizekben állandónak mondható, de általában 

nem haladja meg a lo~^ - lo“^ mg/l koncentrációt 

/stabilizációs 3zint/; a fenti esetben mért maximum 

érték o,l6 mg/l volt! /Pálfai-Keresztes-Török, 1975/* 

A bemoaédás talajtani feltételeivel a későbbiekben 

részletesen foglalkozunk, 

d./ Gondatlanság és^vagy^azándékoa^kártevás
Idetartozik a tárolási és kezelési hibákból történő



- 8 -

károkozás, növényvédőszeres edények és gépek élő

vízben történő lemosása, sőt a tuladagolt vegyszer
használat is* A legtöbb talajvizazermyeződés ebben 

a kategóriában következik be, elsősorban növényvé

dőszerek elásással történő megsemmisítése miatt. A 

veszély akkor jelentős, ha az ilyen területen lévő 

ásott kutak vizét ivóvízként használjákj hazánkban 

erre volt példa fejér megyében 1973-ban, a napja
inkban is folyik a kutatás a huna-Tisza közi /Bugac, 
Kiskunnajsa, Zákányszék/ kiterjedt arzénes talaj
víz szennyeződés tárgykörében /Magy-Varga-Keresztes- 

Márfai, 1975/.
A vizi élettér igen szoros kölcsönhatásban van a 

belejutott peszticidekkel, mindkettő hat a másikra* A 

peszticidek hatása az ismertebb, a vizi biotóp hatását 

először Ludzack /1967/ tárgyalta részletesen. Előbbi 
témában foglalkozni kell a fito- és zooplankton, a ge
rinctelen és gerinces vizi fauna szerepével, utóbbiban 

pedig fizikai, kémiai és biológiai hatásokkal* 

a./ ^lto-més zooplankton
A fitoplankton normális inszekticid kezelésre 

/pl szúnyogirtás/ nem érzékeny, a zooplankton populá
ciódra viszont a különféle vegyszerek szelektív hatást 

fejtenek ki /pl Daphnia-teszt/* 

b•/ Gerinctelen ua gerinces vizi fauna
A férgeket, de főleg a rovarokat igen nagymérték-
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ben károsítják a visbe jutott peszticidek. A gerince- 

sek közül elsősorban a halélettani vizsgálatoknak van 

nagy szerepük, melyek főként nem is annyira a halakra 

letáli3 peszticid koncentráció hatásával foglalkoznak, 

/аг И>50 írtátok általában шаеааак, сзак igen nagy <a 

konkrét szennyezés esetén fordulhatnak elő/ hanem a 

/még igen minimális/ koncentrációk szöveti felhalmozó
dásával /ld. később/« 

c•/ fizikai-kémiai hatások
Ebbe a kategóriába tartozik a higulás, leülepe

dés, adszorpció, vizhőmérséklet, hidrolízis, viz- pH 

hatása a vizbe jutott növényvédőszerekre, melyek ezek 

által bizonyos szerkezeti változáson mehetnek keresztül, 

d./ Biológiai hatások
A témakör részletes kifejtését a vizinövényzet 

és a pe3zticidek kölcsönhatásának tárgyalásakor adjuk

meg.
2./ Növényvédőszerek hatása a talajra
A talajba került peszticidek, melyek részben más 

növényvédelmi folyamatokból jutnak oda, részben pedig 

talajfertőtlenités céljából közvetlenül kerülnek al
kalmazásra, kedvezőtlen mellékhatásokat 1з okozhatnak. 
Hasznos élőlényeket, fontos mikroorganizmusokat pusz

títhatnak el, befolyásolják a talaj mikrobiális életét, 

szerkezetét és termőképességét. Ezen szerek talajban
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vaid mozgása és megkötődése, illetve biológiailag ak
tiv állapotban maradó mennyisége olyan részfolyamatok
ra vezethetők vissza, mint diffúzió a talajoldatban és 

a talaj légterében, bemosódás a szivárgó vizzel, és 

adszorpció a talaj szilárd részén /utóbbiban lényeges 

szerepet játszik a talaj humusztartalma, a huminsavak- 

hoz való kötődés egyensúlyi és kinetikai vonatkozása; 
Khan, 1973/. A talajhőmérséklet növekedésével nő a pesz- 

ticidek eltűnése a talajból akár párolgással, akár bi
ológiai utón, bár előbbinél a növénytakaró késleltető 

hatásua kimutatták, hogy pl lucernával fedett talajban 

2-3-szor annyi szermaradvány lehet, mint csupaszban 

/Lichtenstein, 1965/#
3. Növényvédőszermaradványok élelmiszerekben

Jelenleg a peszticidek használatánál szabályoz
zák a termés betakarítása előtti utolsó kezelés idő
pontját, hogy ezzel is a lehető legkisebb szintre csök
kenjen a szermaradványok mennyisége /általában megha
tározzák a megengedhető maximum értéket/. Az élelmi
szereknek azonban csak a direkt szennyeződése mérsé
kelhető igy, az indirekt behatások továbbra is növel
hetik, vagy fenntarthatják a kialakult maradványazin
tet. Ilyen pl az, hogy a vadon élő madarak részben 

rovarokkal táplálkoznak, az elhullt mérgezett rovarok 

igy a madarak mérgezését okozhatják. Szubletális méreg
adagok a tojásba jutnak, ez terméketlenséget idézhet
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elő - ha tenyésztett baromfiak tojásai szennyeződnek, 

ez hatással van az emberi fogyasztásra* Hasonló lánc
reakción keresztül szennyeződhet a tej, vaj, zsir, de 

itt a szerrnaradvány akkumulációnak is döntő szerepe 

van csakúgy, mint a halak esetében* Menzer /1973/ sze
rint a növényvédőszereket általában fehérjékhez, cuk
rokhoz kötve "ártalmatlan formában" tárolja a szerve
zet. Az átalakulás legtöbbször oxidativ, pl klórozott 

szénhidrogéneknél ciklikus gyürü-hidroxilálás, vagy az 

alifás gyűrű szubsztituenseinek oxidációja következik

be.
7* Komplex védekezés

A fentiekben ismertett védekezési tipusok együt

tes alkalmazása*
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IRODALMI ÖSSZEFOGLALÁS

A növényvédőézereк különböző hatásainak kutatá
sa ma világszerte igen exponált feladat, mely általá
nosságban széles irodalmi alapokon nyugszik. A peszti- 

cidek három legjelentősebb csoportjából logikusan három
féle hatást lehet elkülöníteni: a fungicidek gombaölő, 
az inszekticidek rovarirtó s a herbicidek gyomirtó ha
tását. Jelen irodalmi áttekintésben a disszertáció té
maválasztásából következően részletesen csak a herbicid- 

hatás hazai és nemzetközi kutatásáról számolunk be, az 

előbbi kettőről csak rövid összefoglalást adunk.
A fungicid-hatás a betegséget okozó gombák ез 

baktériumok szaporító szerveinek elpusztításában, vagy 

a szaporító szervek kifejlődésének és a csiranövények
be való behatolásának a megakadályozásában nyilvánul 
meg. A jelenleg használt fungicid anyagok túlnyomó több
sége nem a növényben, hanem a növényen, illetve annak 

részein fejti ki hatásait. Az antibiotikumok nagyrésze 

bejut ugyan a megvédendő növénybe, de többségük nem 

transzlokálódik olyan mértékben, hogy az egeez növény
ben kellő mennyiségben jelen legyenj ezekkel szemben a 

legtöbb növény igen érzékeny, s igy csak kevés gombára, 
illetve baktériumra érhető el /kellő transzlokálódás 

esetén/ a toxikus koncentráció. Szisztematikus fungi-
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cidek esetében a teljes növényben való eloszlás, eset
leg az utólag fejlődő hajtásokra is kiterjedő védelem, 
a növény szövetei között lévő kórokozók fejlődésének 

gátlása jelent előnyt a ma még inkább elterjedt kontakt 

funglcidekkel szemben, Al-Adil és mtsai /1974/ a szisz- 

temikus fungicidek /Benomy, Metil-tiofanát/ transzlo
kációját a gyökér-abszorpció intenzitásával hozzák 

összefüggésbe,
A hatást befolyásoló tényezők közül megemlítünk néhá
nyat* talaj fungicidek esetében a talaj adszorpcióké
pessége, fizikai-kémiai összetétele, mikroflórája és 

-faunája* más fungicideknél a kórokozó gomba, vagy bak
térium szaporító szerveinek mennyisége /a fertőzés mér
téke/, ezek ellenállósága a hatóanyaggal szemben, va
lamint egyes vegyületek - szinergizmu3 révén, Engelhard 

/1969/ kísérleteiben fungicidek és ixi3zekticid-fungicid- 

-kombinációk hatását vizsgálta, és megállapította, hogy 

amig az adott fungicidek szelektivek voltak, addig a 

kombinációkban váltakozva érvényesült a fungicidek és 

az inszekticidek egymásra meghatározó jellegű hatása, 

pl. a Dieldrin-fungicid-kombináció csak akkor volt ha
tástalan, ha a fungicidek önmagukban is hatástalanok 

voltak, a Larmate-fungioid-kombináció viszont minden 

esetben hatékony volt, akkor is, ha a fungicidek önma
gukban nem hatottak.
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АЯ inszekticid hatáa kifejtése többféle módon 

lehetséges: a rovarokon és különböző fejlődési alak
jaikon a hatóanyag bizonyos mennyisége megtapad, a leg
általánosabban használt kontakt hatású inszekticidek 

az idegrendszer mérgezésével - ha letális mennyiségben 

szivódtak fel pl a kolineszteráz gátlásával - bénítanak. 

A hatást igy elsősorban a rovarokkal kapcsolatos ténye
zők befolyásolják, ugyanis különböző fejlődési stádiu
mukban é3 korban különböző ellenállóságot mutatnak az 

inszekticidekkel szemben, mégpedig hatóanyag- és faj- 

specifikusan. A rezisztencia morfológiai és biokémiai 
adottságokra vezethető vissza, öröklődése több génhez 

és részben a nemhez kötött, kialakulása pedig részint 

a toxifikációt csökkentő detoxifikációból, részint más 

tényezőkből származik /Terényi-Josepovits-Matolcsy, 

1967Л A hatást befolyásoló tényezők közül megemlítjük 

még a környezeti tényezőket i3, igy pl hőmérséklet, 

páratartalom, szél, eső, különböző sugárzások.
A herbicid hatás mechanizmusában ugyancsak 

többféle jelleggel találkozhatunk.
A perzselő hatást előidéző anyagok a gyomnövényekben 

nem transzlokálódnak, hanem maró hatást fejtenek ki, 

vagy a gyomnövény levélzetén plazmolizist okoznak. Ez 

összefüggésben van a sejtek felületén történő adszorp
cióval, mint azt a későbbiekben /a lipoid-oldékony
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anyagoknál/ látni fogjuk* a nem lipoid-oldókony anya
gok a sejtből vizet vonnak el, ha olyan koncentráci
óban kerülnek a növényi sejt felületére, melynek ozmó
zis nyomása a sejthez viszonyitva magasabb - a vizel- 

vonás pedig a celluláris kolloidszerkezet megbomlását 
vonja maga után, ami a sejt pusztulását idézi elő. A 

hatást azonban nemcsak az oldott hatóanyag koncentrá
ciója, hanem a permetcsepp nagysága is befolyásolja, 

ugyanis a nagy cseppek a gyomnövényen jól megtapadnak, 
a viaszos levelű kultúrnövényekről viszont leperegnek* 

A szisztemikus herbicidek, miután transzlokálódtak a 

növényben,a sejtekbe való behatolás révén fejtik ki 
hatásukat, ezt egyes anyagok elősegithetik, illetve 

egymás hatását fokozhatják /szinergizmus/, más anya
gok csökkenthetik, illetve a kölcsönhatást leronthat
ják /antagonizmus/# Phatak /1974/ kísérleteiben her- 

bicid-inszekticid-kombinációkat vizsgált és megálla
pította, hogy 17 kombinációból 9 szinergista és 3 an
tagonists volt, 5 esetben a hatás összegződött /addi
tiv/* Carnoy és mtsai /1973/ a herbicidekkel való ke
zelés előtt a kísérleti növényeket /paradicsom, bab, 
dohány/ különböző koncentrációjú ózonnal előkelték.
A szárazsuly ln-ének függvényében mérték az ózon-her- 

bicid kölcsönhatást és azt találták, hogy a legtöbb 

esetben a két komponens hatása összegződött /additiv/*
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a dohányon a különböző kombinációk két esetben aziner- 

gista, két esetben antagonists hatást idéztek elő* Be
folyásolok lehetnek néha mechanikus anyagok is; Kampe 

/1974/ szerint polietilén borítás alatt alkalmazott 

herbicid kezelés hatásossága sokszorosan felülmúlta 

a szabadföldiét*
A transzlokálódó gyomirtószerek két csoportját 

különböztetjük meg: a liormonhatásu és a nem-hormonhatá- 

su herbicideket* A lényeges különbség tulajdonképpen 

szelektivitásukból adódik, ugyanis a nem-hormonhatásu 

szerek alkalmazása esetén a kultúrnövényben a hatóanyag 

káros hatását gátló /lebontó vagy megkötő, un* detoxi- 

fikáló/ anyagok azintetizálódnak /aktiv szelektivitás/, 

a hormonhatásu hatóanyagok esetében viszont a kultúr
növény strukturális felépítése megakadályozza a növény
be történő behatolást, pl az egyszikűek keskeny, füg
gőlegesen álló és többnyire viztaszitó viaszréteggel 
rendelkező levelei lényegesen kevesebb szert képesek 

felvenni /vagy semmit/, mint a kétszikű gyomok széle
sen és vízszintesen elterülő, amellett kevésbé hidro- 

fób felülete /paasziv szelektivitás/* Meg kell említe
nünk azonban, hogy a gyomirtószerek szelektivitása vi
szonylagos, mivel az nagymértékben függ a koncentrá
ciótól - túladagolás esetén valamennyi herbicid fito- 

toxikus és minden növényt elpusztít, sőt Ljubenov /1969/



- 17 -

szerint nincsen olyan herbicid, mely minden gyomot 
megsemmisít anélkül, hogy a kultúrnövényeket ne káro
sítaná!

A gyomnövényekben való hatásuk azonos: a ható
anyag bomlatlan molekulái a sejtek anyagaival reakci
óba lépve az életműködést gátolják, vagy megbénítják 

/pl a klorofill-képződés gátlása, ensimbónitás, otb/.
A hatóanyagok egy része azonban az élő sejtekbe való 

bejutás után elbomlik, s a metabolit fejti ki az előb
bi hatást» /Egy másik lehetőség a hatástalan termék 

keletkezése, ezt a lebomlás mechanizmusánál tárgyal
juk részletesen/»

A hormon-herbicidek egyik igen fontos csoport
ját képezik a fenoxi-alkán-karbonsavak /ezen belül is 

a fenoxi-ecetsavak/ és származékaik» Legjellemzőbb tu
lajdonságuk a növekedésszabályozó anyagokhoz hasonló, 

un auxin-hatás, melynek lényege, hogy a növényi növe
kedést kis koncentrációban elősegíteni képes auxin, nagy 

koncentrációban alkalmazva gátló hatást fejt ki» Az 

auxinaktivitás szerkezeti feltételei három tényezőre 

vezethetők vissza: telítetlen gyűrű, savas oldallánc, 

s az oldalláncnak a gyűrűhöz viszonyított meghatározott 
térbeli helyzete» A hatásmechanizmus a sejtfal plasz- 

ticitásának, a vizfelvótelnek és a plazmaáramlásnak 

a fokozásán, a plazma viszkozitás csökkentésén, a per- 

meabilitás megváltoztatásán,a légzés intenzitás^^^v
SfflGlö *=

'/1№ •í.
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befolyásolásán s főként a nukleinsav-anyagcserén ke
resztül érvényesül /Ssalai, 1368/. Az auxin a sejtben 

előfordulhat szabad оз kötött állapotban, a kettő ha
tása között éppúgy nincs összefüggés, mint az auxin- 

tartalom és -aktivitás, illetve a növényi növekedés mér
téke között.

Az auxinhatásu vegyületek különböző hatásainak 

közelebbi megismerése azonban lehetővé tette, hogy eze
ket a vegyületeket ne сзак gyomirtószerként alkalmazzák, 

hanem a növényi növekedést szabályzó anyagként is. Ilyen 

jellegű anyagok magukban a növényekben is szintetizá- 

lódnak, illetve kialakulásukat más anyagokkal befolyá
solni lehet. Számos munkából ismertté vált a szoros ér
telemben vett auxinhatásu vegyületeken kivül más jelle
gű anyagok növekedésszabályozó hatása.
Goldschmidt és mtsai /197o, 1973/ igen részletesen fog
lalkoztak a témával, kísérleteiket a citromhéjban lévő 

növekedés szabályozó anyagokon végezték. Meghatározták 

az un flavedóban /a héj külső, színezett rétégé/ ta
lálható ABA-szerü, gibberellin-szerü és semleges növe
kedési regulátorokat a úgy találták, hogy egyik sincs 

közvetlen kapcsolatban a héjban lévő kloro- vagy kromo- 

plasztiszokkal, bár kétségtelen, hogy a zöld, nem öre
gedett gyümölcsök tartalmazzák a legtöbb semleges nö
vekedés szabályozó anyagot és viszonylag kevés szabad 

és kötött ABA-t /innen adódik, hogy az öregedésből

I

I
I j
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eredő színváltozásokat pl gibberellinekkel, eitokini- 

nekkel hátráltatni lehet/» Mindkét fajta ABA- koncent
rációja a leszedést követő 48 órán belül Jelentősen 

növekszik, hosszabb tárolás esetén a kötött ABA közel 
ló-szeresére nőhet a szabadhoz képest* Az ABÁ-szerü nö
vekedési inhibitorok felhalmozódását Jelentősen megaka
dályozza az H^-benziladeninne1 történő kezelés, a 

2-klóretilfoszforsav viszont elősegíti az akkumuláci
ót, mégpedig úgy, hogy az érett gyümölcsökből kioldja 

az etilént, melynek hatására megindul a szénhidrátok 

lebontása, a fokozott légzés következtében pedig csök
ken az organikus savtartalom, igy a termések édesebbé 

válnak* Etilénnel egyébként fentiekből következően ma
gát az öregedést /terméslehullást, stb./ indukálni le
het , az ilyenkor megvizsgált termésekben ugyancsak Je
lentős ABA-szint akkumulálódik*
Az auxin-szerü hatás /kis koncentrációban stimulál, 

nagy koncentrációban toxikus/ azonban nemcsak a hormon- 

hatáau, hanem a nem-hormonhatásu gyomirtószereknél is 

kialakulhat némely esetben, ha nem is kauzativ össze
függésben, de mintegy példázva, hogy a két csoport ha
tásmechanizmusa sok tényezőben megegyezik. A őimazin 

például preemergens módon, a gyomirtásra használt kon
centrációnál kisebb dózisban alkalmazva, szignifikánsan 

serkentette a Vaccinium corynbosum gyökér és hajtás 

növekedését /Monaco, 1973/» mig a gyomirtószerként
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használt koncentrációban erősen károsította a Crisante- 

num morifoliumot /Welker, Jr. és Cialone, 1972/, bár 

nézetünk szerint a különbség £aj-specifitásból is adód
hat.

A fenoxiecetsavak és homológjaik /melyek közül 
a legjellegzetesebbek az MCPA, 2.4-D és a 2,4,5-Т/ ha
tékonysága szigorúan meghatározott szerkezeti követel
ményekhez kötött. Erősen befolyásolja az aktivitást 

többek között az aromás gyűrűn lévő szubsztituensek 

jellege és helyzete, igy pl a monoklór-fenoxi-ecetsa- 

vak mindegyike hatékonyabb a helyettesitetlen fenoxi- 

ecetsavnál, a hatás fokozódásának mértéke azonban vál
tozik a klóratomok helyzetével: kisfoku hatásnöveke
dést eredményez az orto-, erősen stimuláló a méta- és a 

para-helyzet. A diklór-fenoxi-ecetsavak közül a 2,4- 

diklór-3zármazék a leghatékonyabb, a két klórazubszti- 

tuensnek az a szerepe, hogy a gyűrű elektronrendszeré
re gyakorolt hatásuk folytán aktiválják az orto- szén
atomot. Amennyiben itt is /a б-os helyzetben/ klóratom 

szerepel, a hatás teljesen megszűnik, ugyanis a fenoxi- 

-ecetsav molekula két ponton, a karboxilgyökön és a 

benzolgyürü egyik orto- helyzetű szénatomján kémiai kö
tést létesit a növényi sejt valamely létfontosságú 

proteinjének SH /ciszteinil/ - csoportjával. Logikus, 

hogy ha az orto-szénatom foglalt, a kapcsolat nem jöhet 

létre, ha viszont létrejön, úgy ez az anyagoserefolya-
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mátok eltolódását okozhatja, ami által pl a kezelt 

növények gyökere nagymértékű károsodást szenved - 

ezt az oldható fehérjetartalom megváltozása jelzi 

/Horváth és Kovács, 1972/.
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A 2,4-D megváltoztatja a sejtmembrán permeabilitását 

is /mint lipoid-oldélcony anyag/ és ilyen körülmények 

között tapasztalható az efflux /anyagkiáramlás a sejtek
ből/ fokozódása /Dexter, 1969/* Mivel herbicid keze
lésnél a hatóanyag valamilyen formában mindig kapcso
latba kerül a sejtmembránokkal, ezért a fitotoxikus 

hatás a permeabilitás változáson keresztül is jól
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lemérhető, különösen iontranszport vizsgálattal 
/Zsoldos, 1974/.

A kialakult fenoxi-herbicid hátáig szimptőmái a 

hormonhatás jellegzetes tüneteit mutatják, melyre leg
jellemzőbbek az egyenlőtlen növekedésből adődó gör
bülések, becsavarodások, az epidermisz felszakadozása; 
egyidejűleg megváltozik a növényi növekedéshez szüksé
ges RlíS-szint, mely részben a RN-áz, részben az RNS- 

polimeráz működésének gátlásán alapul, miáltal EUS 

felhalmozódás következik be /Prear és Shimabukure, 197oj 
Cherry, 197o; Ladonin mtsai, 197o/. A tRIíS metaboliz- 

mus megváltozása képezi az alapját azonban nemcsak a 

fenoxi-herbicid /kiváltképp a 2,4-D/ hatásnak, hanem 

a növényi kórokozók és a herbicidek közötti, nem mindig 

egyértelmű kölcsönhatásnak is. A gyomirtószerek alkal
mazása ugyanis egyaránt lehet csökkentő, vagy fokozó 

hatású a növénybetegségek lefolyásában /Katan ез Eshel, 

1973/s a 2,4-D például növeli а ШГУ fertőzés fogékony
ságát é3 magát a DMV-nek a bioszintézisét /Cheo, 1969 

és 1971/. Az érdekes probléma akkor adódik, ha vala
milyen kultúrnövény /pl paprika, vagy szőlő/ DMV-vel 
és /vagy/ szabálytalan vegyszerezés, esetleg más egyéb 

ok miatt/ 2,4-D-vel fertőződik* a két hatás szimptoma- 

tológiája ugyanolyan /Williams és mtsai, 1973/. A tera- 

tológiai tünetek azonban éppen azért egyeznek meg, 
mert a különböző fogékony növények mind a 2,4-D» mind
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a virusinfekció /jelen esetben DMV/ hatására az osztó
dó szövetekben megváltozik a citokinin aktivitás, ami 
arra vezethető vissza, hogy a tRRS metabolizmusa során 

a normálisnál nagyobb mennyiségű N^-szubsztituált ade- 

nin derivátumok /citokininek/ keletkeznek /Virág, 1974/, 

Penti szerző megállapitása tehát jogosnak tűnik, amikor 

kifejti, hogy előbbiek miatt egyes teratológiai tüne
tek сзак akkor tulajdoníthatók konkrétan 2,4-D hatá
súnak, ha a növényi szövetekből a herbicid /az akkumu- 

lálódás következtében/ kimutatható* Véleményük szerint 

ez csak a herbicid-hatás bizonyitéka, azt viszont nem 

támasztja alá, hogy /éppen a tünetek elfedhetősége mi
att/ a hatás kialakulásában a vírusfertőzésnek /pl. DMV/ 
nem volt-e 3zerepe; ilyen esetekben ezért elengedhe
tetlennek tartjuk a patogenitást bizonyító /vagy kizá
ró/ tesztelést is.
A hormonhatásból adódó növekedészavar nemcsak a nukle- 

insav anyagcsere megváltozására vezethető vissza, ha
nem arra is, hogy a biológiailag aktiv anyagok általá
ban károsan befolyásolják a sejtosztódást. Gorter és 

van der Zweep /1964/, valamint Ashton és Crafts /1973/ 

megállapította, hogy a gyökér és a hajtás apikális 

merisztéma sejtjei nem osztódnak, de a megnyuláai zó
nában lévő sejtek oldalirányban tovább folytatják a 

növekedést; ilyenkor rendellenesen hosszú hajtások jö
hetnek létre. Rojik és mtsai /1973/ vizsgálatai sze-



- 24 -

rint a 2,4-D koncentráció nagyságával arányosan csök
ken a meiotikus osztódásban lévő sejtek száma, ami 
genetikai determináns lehet. Ezzel kapcsolatban 

Aamisepp /1366/ már felhívta a figyelmet a fenoxi-ecet- 

savak genetikailag káros hatására akkor is, ha a mag
ban csak kis szermaradvány volt kimutatható $ Kertész 

/1974/ ezt megerősítette,
A növénybe jutott о a levélről a háncsnyalábok

ba került 2,4-D elsősorban a gyökerek csúcsa felé 3zál- 

litódik, s ott felhalmozódik /Carrion és Esparcia,
1969/; radioaktiv indikációval kimutatták, hogy a ke
zelés után 7 nappal a gyökér-extraktum 75 %-a 2,4-D 

/Hunter és McIntyre, 1974/, 2,4-D akkumuláció azonban 

a virágokban s a növekedésben lévő gyümölcsökben is 

lehet, mivel esek igen aktiv tápanyagfelhasználási 
pontjai a növénynek, /intensiv az ideirányuló anyag
szállítás/, A 2,4,5-2 transzlokációjánál azt tapasz
talták /Basler és Slife, 1974; Long és Basler, 1974/,

igen gyorsan jut be, a fiatalhogy az első levelekbe 

hajtásokba viszont sokáig, de egyenletesen, LiCl fo
kozta, HaCl és ABA gátolta az előbbi szervekbe történő 

akkumulációt, mig a gyökerekben /ahol a transzlokáció 

a koncentráció emelkedésével fokozódik/ a LiCl gátló 

hatást fejtett ki, A 2,4,5-2 egyébként elősegíti a 

2,4-D transzlokációját, megfordítva azonban nincs szá
mottevő eredmény, viszont a 2,4-D transzlokációját
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Cskanikov és mtaai /1971/ - különböző növényfajokon 

vizsgálva - a 2,4-D szenzitivitás és rezisztencia jel
lemző faktorának tartják. A két vegyül©t kölcsönhatá
sa egymással a herbicid-hatás szempontjából sziner- 

gista /Putnam és Penner, 1974/s a 2,4-D viszont más 

vegyülettel /pl ametryn/ szemben csak nem fitotoxikus 

koncentrációban szinergista, fitotoxikus koncentráci
óban kevésbé hatékonyak együttesen alkalmazva, mint 

az ametryn önmagában /Diem és Davis, 1974/*
A növényben akkumulálódó, s ezáltal a sejtekbe 

jutott hatóanyag további sorsa, átalakulása /metabo- 

lizmusa/ és lebomlása /nemcsak növényben, hanem más 

közegekben pl talaj, viz, stb/ a legrészletesebben 

tanulmányozott biokémiai-fiziológiai kérdések közé 

tartozik* A 2,4-D metabolizmus alapján is próbálták pl 
jellemezni az arra érzékeny és ellenálló növényeket*
EjdeInánt és mtsa/i/ 1968-as és 197o-es dolgozata a 

2,4-D szenzitivitá3t a fenol-inhibitorok mennyiségé
nek megváltozásával, a 2,4-D rezisztenciát a dekar- 

boxiláció sebességével hozza kapcsolatba* /Utóbbit 

Dubovoj és mtsai, 1973 megcáfolták és megállapították, 

hogy amennyiben van dekarboxiláció, az a levelekben 

intenzivebb, mint más növényi részben/* Pleeker és 

Steen /1971/, Dexter és mtsai /1971/, valamint Mont
gomery és mtsai /1971/ igen alaposan vizsgálták ezt 

a problémát, és leirták a 2,4-D metabolizmus 3 útjáti

v.
\
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az egyszerű kötésfelbomlást, az ehhez kapcsolódó hid- 

roxilációt és az oldallánc oxidációját. A hidroxilá- 

ciós folyamatban a 4-ea helyzetű klóratom áthelyező
dik 3-as, vagy 5-ös pozícióba; utóbbi mutatkozik jel
lemzőbbnek, mivel a metabolit maradványok nagy része 

4-011-2,5-2, ennél jóval kevesebb a 4-0H-2,3-D. Az ol
dallánc oxidációját nem találták jellemzőnek, és kifej
tették, hogy a rezisztencia alapja a gyors, a űzenzi- 

tivitásé pedig a lassú 2,4-D konjugáción keresztüli in- 

aktiváció. .Ezzel kapcsolatban Menzer /1973/ megálla
pítja, hogy nemcsak az OH, hanem а COOH csoportot tar
talmazó metabolitok is hajlamosak konjugációra /з ezen 

keresztül inaktivációra/, a növények többségében főleg 

glükózzal, vagy glutationnal, de aminosavakkal is: Pl 
lí-/2,4-diklórfenoxiace til/-L-glutaains av formáj ában, 
mint azt már korábban Cskanikov és mtsai /1972/ leír
ták. Chao és mtsai /1974/ vizsgálataiból azonban úgy 

tűnik, hogy az aminosav-konjugátumok nemhogy inaktivál
nák a 2,4-D-t, hanem stimulálják a hormonhatást.
A talajba jutott fenoxi-ecetsavak aerob körülmények és 

megfelelő humusztart alom mellett mikrobiológiai utón 

gyorsan lebontódnak, melynek során 3 fázist lehet meg
különböztetni: /Audus, 19e4/.
1. / A talaj-kolloidokon történő adszorpció - Coffey és

Warren /1969/ szerint a 2,4-D igen gyorsan deszor- 

beálődikl
2. / Koncentrációtól függő nyugalmi helyzet /lag-fázis/,
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melynek időtartama a talaj mikrobiológiai aktivi
tásától függően rövidebb-hosszabb lehet*

3*/ Aktiv lebontási fázis - azokon a talajokon, ahol 
ezeket a herbicideket éveken keresztül /11-12 éven 

át/ ismételten alkalmazták* a lebontásban résztvevő 

baktériumok és más mikroszervezetek gyorsabban "du- 

зи1пак fel", ennek megfelelően a lebontási folyama
tok is gyorsabban zajlanak le /Hurle, 1963 i Hurle 

ás Rademacher, 197oj Pryer és Kirkland, 197o/* 

Steril talajokban lebontás nem történik.
2.4—D lebontás a talajban mikrobiológiai utón

COOH
CH2 OH COOH

COOH
COOH

ß klormucon sav2\U di klór fenol 4- klórkatecbol

A baktériumok közül pl az Arthrobacter sp. /Loos és 

mtsai, 1967$ Boilag és mtsai, 1968; Ciedje és mtsai, 

19694 a mikroszkopikus gombák közül az Aspergillus 

niger /Wallnöfer, 197o/ 2,4-B-t bontó képessége is
meretes részleteiben is*

1
/,
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2.4-1 lebontás Arturobacter an. által

COOH
OH Cl^r\COOH 0 ,COOH

CH9
'COOH CHOH S^^/COOW

COOH

borostyan- 
kő sav

4-klórkafechol (b-klórmuconsav 4-maleiI - 
ecetsav

ismeretlen

2.4-D lebontás Aspergillus niuer általГ"

2,4 - diklór fenol

Természetes, hogy amennyiben a fenti vegyszereket túl- 

adagolva, vagy szabálytalan időpontban használják 

/esetleg más egyéb hatások lépnek fel/, a talajban 

történő lebomlás nem áll arányban az akkumulációval, 

s igy ez a bevezetésben már ismertetett módon a fel-
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színi /esetleg a talaj-/ vizek növényvédőszer szennye
zettségének forrása lehet. A vízben történő 2,4-1) le
bontás gyakorlatilag ugyanúgy mggy végbe, mint a ta
lajban /itt is megvan a baktériumflóra-adaptáció/, 

de szintén csak aerob körülmények között, ami ebben 

a közegben azért lényeges, mert a vízben jelenlévő ha
tóanyag molekulák az iszapban is leülepedhetnek. Itt 

normális körülmények között aerob viszonyok vannak, s 

a 2,4-D jól elbomlik /Aly és ?aust, 1964/, de az iszap
nak /vagy valamelyik rétegének/ az anaerobitása a viz 

herbicid szennyezettségének állandó utánpótlását biz
tosíthatja, hiszen anaerob körülmények között lebomlás 

nem lehetséges.
Mint már korábban említettük, a felszíni vizek 

növényvédőszer szennyezettsége hat a vizi ökosziszté
ma minden láncszemére, de a bejutott 3zermaradványt 

is érik különböző biológiai hatások. Alihoz, hogy tel
jes képet alkothassunk erről a nagy jelentőségű, kör
nyezetvédelmi szempontból elsődlegesen fontos problé
máról, tárgyalnunk kell mindkét hatás alapvető jellem
zőit. A fitoplankton tagjai különféleképpen reagálnak 

a herbicidekre, konkrétan a 2,4-D-re és részben a 

2,4-ő-i-re. Scenedesmus quadricauda, chlamydomonas 

eugametos és Chlorella pyrenoidosa zöidalgákra o,2 mg/l 
felett /Vance és Smith, 1963/* Cylindrospermum sp. 

kékalgára 0,8 mg/l felett /Singh, 1974/ toxikus 2,4-D
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koncentrációt tapasztalt. ügy tűnik, hogy a Scenedesmus 

az előbbi értéknél kisebb szint esetében mindkét ha
tásnak fontos komponense, hiszen Valentine és Bingham 

/1374/ kísérletei szerint kellő sejtsürüséggel rendel
kező szinkrontenyészetben ez a zöldalga lebontja a víz
be juttatott 2,4-D-t. Schultz /1973/ dolgozatában ar
ról számol be, hogy 2,4-D-sók akkumulációját vizsgál
ták /különböző koncentrációval kezelt vizben meghatá
rozott ideig tartott/ halakban, párhuzamosan mérve a 

viz 2,4-D tartalmát. A halakban történő herbicid fel- 

halmozódás igen jelentős volt, hiszen a 2,4-D szint a 

halakra vonatkoztatott teljes hatásidő е1зб egyharmad 

részében a vizben az eredetihez képest So-95 %-kal 

csökkent. A halak különböző szervei közül az izomban 

találtak legkevesebb bomlatlan 2,4-D-t, viszont igen 

sok 2,4-D metabolitot.
A halakat is figyelembe véve azonban kétségtelenül a 

vizinövényzet az, amely a legtöbb szermaradvány akku
mulációra képes, olyannyira, hogy a vizi makroflórát 

joggal lehet biológiai hatóanyagként kezelni /Palföldy, 

1967/, hiszen a vízbejutott növényvédőszereket való
sággal "eltünteti” a visből. Néhány irodalmi anyag 

szól csak a vizinövényzet peszticid-felhalmczó képes
ségéről, ezek is elsősorban inszekticid vonatkozásban. 

Bridges és mtsai /1963/ a DDT-szint több mint ezersze
res, Cope /1965/ közel négyszázszoros felhalmozódást

*
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észleltek a vizinövényzetben a biotópként használt 

vízzel szemben. Más szerzők /Terriere és mtsai, 1966; 
Warnick és mtsai, 1966/ kifejezetten a különböző hi- 

nárfajok gyors inszektioid-akkumuláló képességét eme
lik ki. Az általunk tanulmányozott irodalmi anyagban 

egyedül Funderburk és Lawrence /1963/ tesz említést a 

vizinövényzet herbicid felvételéről, megállapítva, hogy 

a gyomirtószerek a növények szöveteiben gyorsan elosz
tódnak. Ha a vízinövényzetét bizonyos szempontból gyom
növényeknek tekintjük, akkor kitűnik, hogy a vizek vegy
szeres gyomirtása ma távolról sem megoldott /Aboaba,
1973/. S célra leghatásosabbnak jelenleg a Gramofon lát
szik, melyből némely vízinövény közel kétszázszoros akku
mulációra képes /az alkalmazott koncentrációhoz viszo
nyítva/ - ez általában két nap alatt toxikus hatást ér 

el /Mardare, 1973/*
Mindezek a tények kellőképpen indokolják a disszer

táció témaválasztását, hiszen egyrészt nem, vagy alig ta
nulmányozott mechanizmust igyekszünk vizsgálni a 2,4-D 

vizinövényzetre gyakorolt hatásában, másrészt a peszti- 

cidek felhalmozódását a vizinövényzetben, - különösen 

pedig azt a jelleget, hogy az akkumulált szermaradvány 

mennyiséget nem bocsájtják ki újra /vagy csak közvetve, 

nem pedig közvetlenül az emberi fogyasztással, mint pl a 

halak/ a környezetbe, - a növényvédőszer szennyeződés 

leküzdésére is felhasználhatjuk, ha pontosan megvizsgál

tuk ezen feltételeket.
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ANYAG ÉS MÓDSZER

Az a tény, hogy kiaérletőinket vízinövényeken 

végeztük, már eifcve megszabta a vizsgálandó anyagok 

kiválasztásánál teljesítendő feltételeket. Találni 
kellett ugyanis olyan objektumot, amelyet természetes 

környezetből könnyen tudunk a vizsgálat helyére szál
lítani, valamint olyat, mellyel laboratóriumi körül
mények között egész évben dolgozhatunk, hiszen az elő
ző esetben a klimatikus viszonyok döntően befolyásol
ják a kísérleti munka folyamatosságát. A Kurcai öntö
zőrendszerhez tartozó Kórógyéri főcsatornából szármá

mé Ilye 1 júniustól novemberig 

tudtunk dolgozni; a nyári időszak előtt kifejlett pél
dányok még nem voltak, késő ősszel pedig már csak szí
nüket vesztett, erősebben, vagy gyengébben fagyott nö
vényeket találtunk, melyeknek fiziológiás tulajdonsá
gai feltehetően lényegesen eltértek volna a normál ál
lapotútól, ennek tanulmányozása pedig nem szerepelt kí
sérleti céljaink között. Mintegy kontrollként dolgoz
tunk az óv egyéb hónapjaiban a mesterséges körülmények 

között nevelt Elodea canadensissel, ennél ugyanis biz

tosak lehettünk benne, hogy a laboratóriumi körülmé
nyek között történt kezelés előtt semmiféle herbicid- 

hatás nem éri a kísérleti objektumot.

zott a Myriophyllum sp • t
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A kiaérietek beállítását úgy végeztük, hogy a 

vízinövényt azivépalackba tettük /ennek használati 
előnye az, hogy ha a tetejét le is fedjük a baktérium- 

fertőzés elkerülése céljából, az oldalcsövön keresztül 
elegendő mennyiségű levegő jut a növényhez/ s az abba 

előzetesen beletöltött /általában 1 liternyi/ csapviz- 

hez a beállítandó koncentrációtól függő mennyiségű Di- 

konirt-törzsoldatot adtunk# Ezt úgy készítettük, hogy 

2,5 gr Dikonirtot oldottunk l.ooo ml vízben; az igy ka
pott törzsoldatból adtunk az elérendő o,6; 3,o; 6,0; 

l66,o; 333*o ppm-es koncentrációtól függően 1 liter 

csapvizhez o,7; 3*5; 7»o; 193*8; 387*6 ml-t# A beállí
tást különböző időtartamokon keresztül /1-35 nap között/ 

végeztük#

Peroxidáz enzim meghatározása spektrofotometriás

módszerrel
1 g fris3 növényi anyagot 1 ml foszfát-puffer- 

ral /6 pH/ porcelán mozsárban eldörzsöltünk, majd 

/ugyanezzel/ mérőlombikban loo ml-re egészítettük ki# 

lo perces cintrifugálás /8#ooo/g/ után a szupernatanst 

kémcsőbe leöntöttük, ez tartalmazta az enzimet# Külön 

kémcsövekben reakcióelegyet állítottunk össze az eláb- 

bi sorrendben: 1,55 ml ioncserélt viz, о,5 ml foszfát- 

puffer /6 pH/, o,5 ml dil# guiaool, melyet o,22 ml
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cc. guiaool/loo tál ioncserélt vízből és o,2 ml dil.
melyet o,16 ml cc. HgOg/loo ml ioncserélt viz- 

ből készítettünk, utóbbi kettőt mindig frissen, köz- 

vétlenül a mérés előtt; a H^-nél pedig még a reakoiő- 

elegyhez történő hozzáadást /a sorrendben előtte levő 

komponensekhez/ is csak ekkor végeztük, majd azonnal 
o,25 ml enzimet pipettáztunk a 4 koraponensü reakció- 

elegyet tartalmazó kémcsőbe. 42o £гуд-оз hullámliosszon 

elkezdtük a mérést, 0,5} l»o; 1,5; 2,о percenként le
olvasva az extinkciókat. Vigyázni kellett a o,5 perces 

mérésnél arra, hogy az enzim hozzáadása után igen gyor
san mérni tudjunk, hiszen az enzim első cseppjének a 

reakcióelegybe jutásakor kezdődik a reakcióidő.

h2o2,

Indolhidroxiláció meghatározása vékonvrétep^kromatog;-
ráfiával

Az előkezelést háromféle módon végeztük:
1./ 1 g növényi anyagot felapritva Tumberg-caőbe he

lyeztünk, indolos puffert öntöttünk rá /looo 

vízfürdőn melegített indol/lo ml 6 pH foszfát- 

puffer/ és vizlégszivattyuval létesített vákuum
ban tartottuk 3 percig, majd az indolos puffert 

leöntöttük.
+ A növényi anyagot porcélánmozaárban 1 ml indolos 

pufferban eldörzsöltük, majd /ugyanezzel/ lo ml-re
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egészítettük ki, s az Így kapott homogenizátumot 
5 órát inkuoáltuk.

2./ A fumberg-csóben történő infiltrációt elhagytuk, 

az előkezelést +-nál kezdtük, inkubációs idő 1 óra 

volt#

3#/ Ugyancsak infiltrálás nélkül, de nem indolos, hanem 

foszfát-pufferben /6 pH/ homogenizáltunk, inkubáci
ós idő 3 óra volt /kontroll/#

Az inkubációs idő után a reakció leállítására a 

homogén!zátumhoz néhány ml étert öntöttünk, a kétfázi
sú rendszert választó /rázó/ tölcsérben kiráztuk / a jobb 

hatásfok matt néha kétszer is/, az óteres fázist leön
töttük egy gömblombikba és vizgőzde3ztilláclóval ledesz
tilláltuk. A száraz maradékot 5 ml éterben feloldottuk 

és Pasteur-pipettából készített kapillárissal szilikagól 
lemezre vittük fel# A lemezeket úgy készítettük, hogy 

35 g Kiesel-gél-t elkevertünk 72 ml ioncserélt vizben, 

az igy kapott péppel lapot huztunk, majd a friss lapo
kat termosztátban loo,C°-on 2 órát aktiváltuk# A leme
zeken igyekeztünk mindig a lehető legkisebb foltot lét
rehozni, ezután a lapokat kb 25-3o percig üvegkádban 

futtattuk benzol:aceton = 9:1 arányú elegyében; kellő 

felfutás után a lapokat kivéve, megjelöltük a frontvo
nalat# A kromatogramot meleg levegővel megszáritottuk, 

majd Van-ürk reagenssel /1 g p-dimetilamino-benzaldehid 

+ 75 ml deszt# viz + 25 ml cc# HC1 + 3 csepp lo %-os
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PeCl-j/ előhivtukj száradás és 24 óra állás után pausz- 

papirra lerajzoltuk* Ezután a foltokat lekapartuk, kém
csőbe szórtuk és a származékok kioldására 5 ml etanolt 

öntöttünk hozzá, majd 2 órás állás után az etanolt kö- 

vettába leöntve spektrofotométerrel 54o mja-on mértük 

az estinkciót• A kapott értékekből a kalibrációs gör
be alapján hatáx*oztuk meg az anyag mennyiségét az in- 

dolhoz viszonyítva T/mg friss súlyra*
Az indol-hidroxiláció meghatározását Horváth M* Mária 

és mtsai /1975/ módszere alapján végeztük*

hövénvi szárazanyag minták 2.4-D tartalmának meghatározása
■ázkromato;:ráfiás módszerrel

A kezelési koncentrációtól függően kisebb-nagyobb 

mennyiségű friss növényi anyagot termosztátban kiszá
rítottunk* A szárítás 5 órán keresztül lo5 C°-on, majd 

3 napon keresztül 6o C°-on történt* A várható ható
anyagtartalomtól függő o,5 - 3,o g szárazanyagot tar
talmazó mintát 3oo ml o,l n HaOH oldatban főztük /eny
he visszafolyássalAóra időtartamig* A lúg jelenléte 

megkönnyíti a növényi anyagok feltárását és igy előse
gíti a növényvédőazer-maradványok maradéktalan kivo

nását* Ennek megvalósítása csak ilyen erőteljes keze
léssel jöhetett létre, melynek hatására a szermaradé

kokkal együtt a vizes fázisba kerültek növényi rostok 

és festékanyagok is, ezért a kapott vizes oldat sötét-
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zöld szinü volt és egyes esetekben kissé zavarosnak 

mutatkozott.

Az oldatot Büchner-töleséren szűrtük, a szűrőn maradt 
anyagokat 2x25 ral deszt. vízzel mostuk át. A szürletet 

választótölesérben 2x2о ml diklórmetánnal kiráztuk, a 

diklórmetános fázist kiöntöttük. A kirázás célja egyes 

oldott szennyezőanyagok eltávolítása volt, ugyanis a 

hatóanyagok kivonása során a vizsgálandó hatóanyagokkal 
együtt extrahálódnak olyan növényi anyagok, amelyek az 

eljárást zavarják és amelyek eltávolítása nélkül a vizs
gálat a kivánt pontossággal nem végezhető el; ugyanak
kor lényeges viszont, hogy a zavaró anyagok eltávolítá
sa nem járhat lényeges hatóanyag veszteséggel.
A vizes fázist cc. H^SCg-val át3avanyitottuk pK-l-ig, 

melynek hatására az oldat általában megtört és egyes 

esetekben kevés zöld 3z±nü csapadék vált ki. Az átsa- 

vanyitott oldatot loo ml n-hexánnal vibrókeverő segít
ségével lo percig extraháltuk. Elválasztás után 2x5о ml 
hexánnal választótölcsérben elvégezett extrakció követ
kezett. Az extrahálá3t Paust és Suffet /1972/ módosí
tott metodikája alapján végeztük. A hexános fázisokat 

egyesítettük, a vizes fázist eldobtuk. Előbbiben minden 

esetben elkülönült egy nagyobb mennyiségű, zöld szinü, 

laza habos zagy-szerű rész, mely a növényi rostok és 

idegen szennyezések nagy i*észét tartalmazta, ezért el
távolítása különösen fontosnak látszott. A kicsapódott
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anyagok lebegve tartására mind vízre, mind levegőre 

szükség van, ezért a szennyezések eltávolítása a le
vegő és viztártalom eltávolításával történhet. £кшек 

megfelelően a hexános mintát enyhén melegítettük és víz
mentes HagSO; hozzáadásával vizmentesitettük. A mele
gítés és vizmentesités hatására a lebegő részek tömő- 

rödtek és kiülepedtek, Így a tiszta oldat dekantálás- 

sal elkülöníthető volt. A visszamaradt szilárd üledéket 

a jobb hatásfok miatt 3x15 ml n-hexánnal átmostuk. A 

lebegő részek eltávolítása után visszamaradt oldat szín
telen volt.
A hexános oldatot loo ml o,2 М-оз KgHPO^ oldattal vá
lasztót ölcsérben kiráztuk, majd a kirázást 2x5o ml 
foszfát oldattal megismételtük. Az egyesitett vizes fá
zist rázótölcsérben 3x25 ml diklómetánnal kiráztuk, a 

szerves fázist kiöntöttük. A diklórmetános kirázás cél
ja ezúttal a visszamaradt idegen szennyezések eltávolí
tása volt az oldatból. Mivel a vizes oldat lúgos kém- 

hatásu, a savas karakterű növényvédőszer maradványok a 

vize3 oldatban maradnak, mig a szerves szennyezések 

nagyrészt átvándorolnak a diklórmetános fázisba.
A diklórmetános extraktumról az oldószert atmoszféra 

nyomáson vízfürdőn lepároltuk. A desztillációnál a nö- 

ványvédőszer maradvány veszteségek kiküszöbölése érde
kében rövid /kb 15 cm-es/ üveggömbökkel töltött oszlo
pot használtunk, ugyancsak a veszteségek csökkentése
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érdekében az utolsó 2-3 nil diklórmetánt szobahőmérsék
leten hagytuk elillanni, A gömb&ombik alján visszama
radt száraz maradékot észteresitettük.
A szabad sav alakjában található 2,4-D maradványok ész- 

teresitését az indokolta, hogy ezek gázkromatográfiás 

mérése nehézkes, rosszul reprodukálható és általában 

nem kvantitatív. A vizsgálatoknál diazometán segítsé
gével metilésztert állítottunk elő, bár a kléretil-ász- 

terek nagyobb retencióval rendelkeznek az adott kroma
tográfiás oszlopon /logaritmikus összefüggés as IL, ér
ték és az észterképzésben részt vett alkoholok szén
atomszáma között; Ьагозе és Chau, 1973/ és szelektí
vebb elválasztást tesznek lehetővé, ami azt jelenti, 

hogy javul a vizsgált növényvédőszer maradványok szepa
rálódása a vizsgálati mintában található, a meghatáro
zást zavaró nea-észtere3ithető szennyezésektől, ame
lyek mennyisége egyébként csökkenő tendenciát mutatott 

a növekvő 2,4-D tartalommal# /Feltételezhető, hogy a 

minta 2,4-D koncentrációja befolyásolja a gázkromatog- 

ráfiás analízisre kerülő minta idegen anyag tartalmát/« 

Шпек ellenére a 2,4-D mérésénél az egyszerűbben elő
állítható és jobban kezelhető metiIszármazékkai dol

goztunk*
A diazometán reagenst nitrozometilkarbamidból KOII ol
dattal szabadítottuk fel és végül n-hcxános oldat a- 

lakjában nyertük ki. A hexános diazometán reagens gyor
san és kvantitative észteresiti a vizsgált növényvédő-
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szereket, azonban nem tartható el lo percnél tovább a 

reagens hatékonyságának lényeges csökkenése nélkül, 

ezért az észteresítő reagenst mindig közvetlenül a 

felhasználás előtt készítettük el# A áiazometán alap
anyagát, a nitrozometilkarbamidot, metilaminhidroklo- 

ridbél, karbamidból és nátriumaitritből állítottuk elő# 

A diklőraetán lepárlása után a gömblombik alján maradt 
növényvédőszer maradvány észteresitését, néhány csepp 

éterrel történő nedvesítés után, a fent leirt hexános 

diazometán reagens kb o,3 ml-ének hozzáadásával végez
tük el. Az észteresités szinte pillanatszerüen leját
szódott, iitána 1 ml n-Lezán hozzáadásával készítettük 

elő a mintát a gázkromatográfiás analízisre.
A növényvédőszer maradványok kvalitatív kimutatása és 

kvantitatív mérése GD-ACI tipusu, CARLO-ERBA gyártmá
nyú, elektron-befogási detektorral felszerelt analiti
kai gáskromatográfon történt, Zweig és Sherma /1972/ 

kísérleti módszere alapján# A detektort 23 Y gerjesztő 

egyenfeszillts éggel működtettük, hőmérsékletét 155 C°-ra 

állítottuk be, a rajta átáramló nitrogéngáz sebessége 

loo ml/perc volt, amelyet részben a kolonnákról ki
lépő gázárammal és részben egy segédvonalon keresztül 
küldött gázárammal állítottunk be. A detektor jelet egy 

2 mV-os potenciómetrikus rekorderen regisztráltuk. A 

gázkromatográfba beadott hexános oldat mennyisége min
őig 5 jil volt, az elpárologtató-tér hőmérsékletét

'
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2oo C°-ra állítottuk be.
A vizsgálati minták kromatögramjainak minőségi és meny- 

nyiségi értékelése a tiszta 2,4-D-észtert ismert koncent
rációban tartalmazó kalibráló oldatsorozat kromatogram- 

jaival való összevetés alapján történt* A kalibráló ol
datokat Fluka gyártmányú 2,4-D vegyszerből az előbbi
ekben leirt észteresitési eljárásokkal készítettük, és a 

célnak megfelelő hígításban használtuk.
A következő két ábrán a gázkromatográfiás analízisek 

kalibráló és növényi anyag feldolgozásából származó kro- 

matogramjai láthatók*
Az 1* ábrán egy 6 ppm-es oldatban 14 napig tartott nö
vényi minta szárazanyagának feldolgozásával nyert ol
dat gázkromatogramját mutatjuk be* A kromatogrsmon lát
ható legnagyobb csúcs a 2,4-D-tői származik, amelyet 
egy - valószinüleg növényi anyagoktól származó - szeny- 

nyezés kisér* A kromatogram elején az oldószer és kis 

szennyezései jelennek meg*
A 2* ábrán egy kalibrációs célra használt minta kroma-
togramját mutatjuk be* A kalibráló minta 2,4-D koncent
rációja 8.13xlo“"^ mg/ml volt; emellett tartalmazott

mg/ml koncentrá--4még 2,4,5-i1 hatóanyagot is 2*19xlo 

cióban.

/
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KÍSÉRLETI eredmények és 

ÉRTÉKELÉSÜK

Kisérletsorozatunk megtervezésénél és kivitele
zésénél két lényeges szempontot tartottunk szem előtti 
a 2,4-D hatásspektrumát és a hatásból eredő különféle 

biokémiai változások kialakulásához szükséges időt. Az 

előző esetben már eleve figyelembe kellett venni a 2,4-D 

auxinhatás-szerü jellegzetességeit /kis koncentrációk
ban stimulál, nagy koncentrációkban toxikus/, ezért a 

kezelési koncentrációkat széles intervallumban válasz
tottuk meg /közel három nagyságrendet átfogva/, ezzel 
elérve, hogy még extrém nagy dózis hatását is vizsgál
hattuk* Az időfaktor esetében pedig bizonyos fajspecifi
kusságot tételeztünk fel, vagyis azt, hogy azonos kon
centrációjú kezelés hatására bekövetkező valamilyen fi
zikai vagy biokémiai változás a kísérletekhez használt 

Elodea canadensis-en és Myriophyllum sp.-en esetleg kü
lönböző idő alatt alakul ki* Ezen hipotézis beigazolódá
sának legszélsőségesebb formája az volt, amikor bizo
nyos dózis alkalmazásánál a két vízinövény fajnál lénye
gesen eltérő idő alatt következett be a teljes destruk
ció, mely természetesen egyben az akkori vizsgálatok, 

illetve kísérleti beállítások végét is jelentette, hi
szen az egészében destruálódott objektummal némely me
todikát lehetetlen lett volna végrehajtani /pl gázkro-
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matográfiás analizis, stb./. így indokolható az, hogy 

a kísérletek időbeli beállításánál sokszor önkényesen 

kellett a kezelési napok számát meghatározni úgy, hogy 

az utolsó méréseket még a fajspecifikus destrukció be
következte előtt el tudjuk végezni.

Már számosán leírták, igy többek között Parkas 

/1968/, hogy a mechanikailag vágj- patogén infekció ál
tal károsított szövetekben illetve sejtekben /mintegy 

indukált védekező mechanizmusként/ megnövekszik a per- 

oxidázok és a polifenol-oxidázok mennyisége. Mivel az 

előbbiekben említett nagyfokú destrukciót a 2,4-0 

sejtmembrán-permeabilitásra gyakorolt hatására kell 
visszavezetnünk /ilyen esetekben olyan efflux tapasz
talható, hogy a sejtek teljes anyaga a membránon ke
resztül kiáramolhat} Dexter, 1969/, igy a "sejtsérülés" 

fogalmát indokoltnak láttuk kiterjeszteni kémiai ágen
sek behatására is; ebben az esetben pedig a peroxidáz- 

-aktivitás vizsgálatából kívántunk következtetni az 

enzim mennyiségének változása és az alkalmazott 2,4-D 

koncentráció közötti esetleges összefüggésre.
Peroxidáz-aktivitásra vonatkozó vizsgálataink 

első részében természetes körülmények között kifejlő

dött Myriophyllum sp.-t helyeztünk 2,4-D-t tartalmazó 

oldatba. A három kezelési koncentrációt úgy válasz
tottuk meg, hogy a legalacsonyabb dózis is jóval
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/legalább egy nagyságrenddel/ felette legyen az eset

leges harbicid-szennyeződéssel vízben kialakult szer- 

mar advány-azint maximumának, nehogy az évek során a 

vizből akkumulált herbicid-konoentráció /stabilizáci
ós szint az élővízzel párhuzamosan a vízinövényben is 

létezik/ a kezelési dózis hatását elfedje* A másik 

két koncentrációt pedig extrém magas szintre emeltük, 
ezzel azt kivontuk felderíteni, hogy ilyen nagy dózist 

a vízinövény egyáltalán fel tud-e venni. A méréseket a 

beállítástól számított harmadik napon kezdtük /ennyi 
időt hagytunk egy bizonyos akkumulációs szint elérésé
re/ e a 35. napig folytattuk, általában egyhetes idő
közönként, illegve sűrűbben, ha az időközben kapott 

eredmények ezt indokolták. Az első destrukció a 3d. na
pon következett be a 6 ppm-es oldatban; mivel kísérlet- 

sorozatunkat elsősorban összehasonlító hatástani Jel

legűnek szántuk, a további vizsgálatokat ennek hatásá
ra leállítottuk. A másik két koncentrációval kezelt ví
zinövényeken - a kontrolihoz hasonlóan - semmiféle fi
zikai elváltozás nem volt hosszú ideig, tehát a dózi- 

зок között egyelőre /legalábbis e tekintetben/ lénye
ges különbség mutatkozott. A három alkalmazott dózis 

hatását ábrázolja az idő függvényében /egy-egy kon

centráció a kontrolihoz viszonyítva/ az 1., 2 

grafikon.
3* az.• I
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1. Grafikon
6 ppm-es 2,4-D kezelés hatása a peroxidáz- 

-aktivitásra Myriophyllum sp.-on
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2# Grafikon
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3. Grafikon

333 ppm-es 2,4-D kezelés hatása a peroxidáz- 

aktivitására Myriophyllum sp.-on
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A grafikonokból jól látható, hogy taindhárom 

görbe lefutása más ás taás. A 6 ppm-es koncentráció 

hatására mért peroxidáz-aktivitás értéke a vizsgálat 

első /3./ és utolsó /35#/ napiján közel ugyanaz, a 

kontrollt soha nem haladja meg, változásai a kisérlet- 

sorozat folyamán egyenletesek /1. gr./. A 166 ppm-es 

aktivitásértékek intervallumában Jelentős különbség 

van a kezdeti s a végpont között, a görbe tendenciája 

felfelé Ívelő, a kontroll értékét csak a vizsgálat vég
pontjában haladja meg, s egyben ez a maximumpontja is, 

/2* gr./. A legmagasabb koncentráció aktivitásszintje 

a kisérletsorozat folyamán csökkenő tendenciájú, a kont
rollt szintén csak egyszer lépi túl /ami itt is maximum
pont/, de mindjárt a vizsgálatok indításánál /3. gr./.
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A 3 görbe minimum értéke közül 2 /s igen kis el
téréssel a 3* is/ a 24# napra esett, ezért a következő 

méréseket 7 napos időközökről előbb 5» majd 6 napra sű
rítettük# Az eredeti intervallumra visszatérni már nem 

tudtunk, mivel ez a 42# napra esett volna, a 33# napon 

azonban - mint már az előbbiekben ieirtuk - а б ррш-ез 

koncentráció destruáió hatásúnak bizonyult. Részint 

ebből, részint a görbék lefutásából arra következtet
tünk, hogy a legalacsonyabb dózis bizonyult a leghaté
konyabbnak, s hipotézisünket csak megerősítette, ami
kor a görbéket egy grafikonon egymás viszonylatában 

ábrázoltuk; ezt mu-ca'oja be a 4. oz. grafikon.

4. Grafikon
Különböző koncentrációjú 2,4-D kezelések hatása 

a peromidáz-aktivitásra kyriophyllum ap.-on

2,0-

1,5 "

hO

0,5-

35 nap29 2917103

r 166 ppm 
;■ '• — — 333 ppm
..... r 6 ppm 

s kontroll
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Látható, hogy 6 ppm-es koncentráció hatására 

kapott enzimaktivitási görbe mintegy eredője a másik 

kettőnek, alátámasztva ezt azzal is, hogy magasabb 

dózisok esetében a herbicid hatás vagy nagyon hamar, 
vagy túl későn alakul ki /a legalacsonyabbhoz viszo
nyítva/.

Mivel a hatékony herbicidkoncentráció spektru
mát kivántuk vizsgálni, ezért kisérletsorosatunk en
zimaktivitásra vonatkozó további részében nem alkal
maztuk a I6ó és 333 ppm-es 2,4-D koncentrációt, hanem 

úgy választottuk meg a dózisokat, hogy előbbi legala
csonyabb /és legérdekesebb következtetéseket adó/
6 ppm-es 2,4-D koncentráció ezúttal a legmagasabb le
gyen, további két dózist pedig hasonló, illetve egy- 

gyel kisebb nagyságrendből választottunk /3, illetve 

o,6/# Ezekhez azonban már nem az előbbi tesztnövényt 
alkalmaztuk /a fentiekben vázolt vizszennyeződési prob
lémák miatt/, hanem a mesterséges körülmények között 

nevelt Elodea canadensis-t. A kisérletsorozat idejét 

eredetileg ez esetben is kiterjesztettük volna az 

előbbiekben használatos intervallumra, de a destruá-
lódás itt már a 19. napon bekövetkezett, ugyancsak a 

6 ppm-ез koncentráció esetében. A méréseket a kezelés
től számitott /s az előző 7 napos időktiiLönb3éghez vi-

8. stb* nap/szonyitott/ korai időpontokra /3*, ó 

azért terjesztettük ki, mert a 3zermaradvány akkumu-
•»
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láció kezdeti szakaszát íb tanulmányozni kivántuk. A 

koncentrációk hatását itt ia az idő függvényében ábrá-
7« az« grafikonokon.6«,zoltuk külön-külön az 5 •»

5« Grafikon
o,6 ppm-ea 2,4-D kezelés hatása a peroxidáz- 

-aktivitásra Elodea canadenais-en
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b. Grafikon

3 ppm-ea 2,4-D kezelés hatása a peroxidáz- 
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7* Grafikon

6 ppm-ез 2,4-ű kezelés hatása a peroxidáz- 

-aktivitásra JSlodea canadensis-en
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A grafikonokról leolvasható, hogy mindhárom gör
bén a kezdeti és végpont közel megegyezik, de aráig a 

o,6 ppm-es koncentráció enzimaktivitás szintjei erősen 

emelkedő tendenciát mutatnak, majdnem 3inus-görbe-sze- 

rüen, a kontroll értéket többször és sokszorosan túl
lépik /5* gr*/» addig a 3 ppm-hez tartozó értékek csök
kenő tendenciájuak /közel "fordított," sinus-görbe jel
leg/ s a kontroll szintjét egyszersem haladják túl 
/6. gr./# Az aktivitásértékek változásai ezen esetekben 

is csak a 6 ppm-es dózis esetében egyenletesek /7# gr#/.
Az értékek egy grafikonon történő ábrázolása 

ugyancsak megerősíti korábbi feltevésünk helyességét /3#gr./.

/,
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8. Grafikon
Különböző koncentrációjú 2,4-D kezelések hatása 

a peroxidáz-aktivi-cásra Előde a canadensis-en

1,5 ■■

7,0--

0,5--

-t
3 6 в 9 10 15 пор

- 3 ppm 
--- - 6
........ -DjS ppm

r kontroll Í

Látható, hogy a görbék eredőjét itt is а б ррш-ез 

koncentráció értékei adják, igy a leghatékonyabbnak ez- 

úttal is ez a dózis bizonyult, ami jelen esetben még 

egy fajspecifikus tényezővel is bővült, hiszen ugyan
azon koncentráció az Elodea canadensis esetében /a 

Myriophyllura sp.-hez viszonyítva/ pontosan fele annyi 
idő alatt okozott irreverzibilis fizikai változást.

A peroxidáz enzimaktivitás vizsgálatokból egy
részt megállapíthattuk az alkalmazott leghatékonyabb 

herbicidkoncentrációt, másrészt levonhattuk azt a kö
vetkeztetést, hogy a kémiai ágensek okozta "sejt3érülés"
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enzimszint változásai lényegesen eltérnek a mechanikai 
behatás vagy patogén infekció által létrehozottakétól#

A 2,4-D auxinazerü hatása azonban nemcsak ki- 

sérletsorozatunk lebonyolitását befolyásolta lényege
sen, hanem egyik méréssorozatunkat, illetve az ott 

használatos módszert döntően ez tette indokolttá# Tá- 

gabb értelemben ugyanis azok a vegyületek is auxinnak 

tekinthetők, melyek az auxin /ISS/ prekurzorai, igy 

többek között maga a heterociklusos alapvázat adó in- 

dol is# Südi /1964/ összefoglaló munkájából ismeretes, 

hogy induktiv indol-acetil-aszpartát /szintén ISS pre- 

kurzor/ képződés csak auxinhatásu anyagokkal /mint pl.
2.4- D/ való előkezelés, illetve a fiziológiás koncent
rációnál több ISS hatására jön léxre. Szén összefüggé
sek alapján kívántuk tanulmányozni a 2,4-D kezelés ha
tását az indol és metabоHtjainak képződésére#

Elsőként a vizinövány/ek/ben már eredetileg meg
lévő indol-származéko/ka/t kívántuk meghatározni indol- 

-indukciő nélkül, majd kétféle indol-bevitellel. A be
állításokat közepes hosszúságú kezelési idővel és nagy
2.4- D koncentrációval végeztük el, utóbbit azért, hogy 

itt is megállapíthassuk a dózisok szélső határait. 

Tesztnövényként az Elodea canadensis-t alkalmaztuk; 

főként az indol-infiltrációs kísérletekben jelentett 

előnyt, szélesebb levólzete miatt# Az eredmények össze
foglalását adjuk meg az I. táblázatban.

j
t



I. Táblásat
Indol-száruazékok változása El odea canadensia-en
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A táblázatból megállapítható, hogy a vízinö
vényben /az indolon kívül, arai indol-maradvány formá
jában jelentkezett a vékonyréteg-krcmatogramon, s amit 
külön sehol зет tüntettünk fel, mert elsősorban a 

származékok vizsgálatát tüztük ki célul/ eredetileg 

csak a 6-OH-indol található meg, az 5-OH-indol induk
cióra jön létre* A kétféle indol-indukció között első
sorban az a különbség látható, hogy az infiltrálá3 

mindkét származék 3ulyszerinti mennyiségét némileg 

megnöveli, ugyanakkor az értékeket kissé csökkenti* 

A jelenség feltehetőleg arra vezethető vissza, hogy 

azonos vegyületek esetében nagyobb "anyagtartalmu" 

folt nehezebben, illetve lassabban fut fel a kromatog- 

ramon.
Mivel az előbbiek szerint lényeges különbséget 

az alkalmazott 2,4-D koncentrációk között nem tapasz
taltunk, ezért a kísérleteket kis dózisokkal folytat
tuk tovább, a származékok vizsgálatát pedig kialaku
lásuk pillanatától, illetve a kezelés első napjától 
kezdtük meg. Indukcióra ez esetben сзак az indolos 

puffert használtuk, az inflltrálástói /nem különöseb
ben jellegzetes volta miatt/ eltekintettünk. A kapott 

eredményeket а II* táblázatban dolgoztuk fel.



II* l'áblázat

Indol-számiazékok változása Elodea canadensis-en 

herbicid kezelés hatására indolos pufferban

In- Keze
dül lesi
szár- idő 
mázék /пар/

2,4-D со. /ррт/

0/ o,6 0 0,66,0 3,0 6,o3,o

Y- é r t é к - mennyiségi

I
VJ12 o,22

o,23
o,17
0,25

o,23
o,2o
o,17
o,25

lo,o 4,5 
18,o 3o,o 

1,7 2,3 

2,1 2,4

—3
6-OH-
indol

4 5,oo,23
o,17

o,2o
o,17
o,26

18,o I

8 1,3 1,7
b,2715 2,3 3,3

1
2 o,29

o,3o
o,25
o,37

o,32
o,28
o,25
o,38

4,5 3,8
3o,o 5,o
2,4 1,7
2,7 2,o

5-OIí-
indol

4 o,32
o,25
o,38

o,28
o,25
o,36

4,8 18,o
8 1,4 1,8

15 2,3 1,9
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A táblázatból megállapítható, hogy mindkét indol- 

származék mennyiségi változása elég egyenetlen, néhol 
ugrásszerű. A beállítástól számított első napon a 6-0H- 

indol sem volt mérhető /nem adott foltot/, ami arra 

utal, hogy ha van is eredetileg a vízinövényben /mint
ezt előbbi vizsgálatunk megerősítette/, az azonban igen

j v
minimális mennyiségű és csak bizonyos idejű és koncent-V
rációju 2,4-D kezelés hatására ad mérhető értéket, - 

ugyanis a második napon a 6-OH-indol /az 5-OH-indol is/
A

már kimutatható volt, de csak a 3 és 6 ppm-es dózissal 
kezeitekben /a o,6 ppm-es-ben ез a kontroliban nem/#
A változás ingadozó jellege a 4# napon észlelhető a 

legjobban, amikoris mindkét származék mennyisége mind
három koncentrációban maximum értéket ér el, holott 

például a o,6 ppm-es érték ugyanilyen időintervallum
mal előtte még mérhető зет volt# A 4# nap után erős 

csökkenés, majd a kezelés végére némi emelkedés ta
pasztalható minden esetben#

A peroxidáz enzimaktivitás mérésénél tapasztalt 

fajspecifikusságot ennél a módszernél is ellenőrizni 
kivántuk, ezért a kisérletsorozatot hasonló feltételek
kel a Myriophyllum sp.-al is elvégeztük, annyi különb

séggel, hogy a 4* napi maximum miatt az utána követ
kező időintervallumokat öüritettük, a változások minél 
pontosabb regisztrálhatÓ3ága érdekében. Eredményeinket 
а III. táblázatban közöljük.

\

ft

*;•



III. Táblázat
Indol-számazékok változása Myriophyllum sp.-on 

herbicid kezelés hatására indolos pufferban

2,4-D cc. /ppm/In- Keze
dül lési
szár- idő 
mázék /пар/

о, 6 6,006,00 0,6 3,0З.о

YЕл - é r t é к - mennyiségf

26,o
5,o
5,o
5,o
2,7
4,o

16,0
14,o
lo,o
5,o
3,o

o,24
o,19
o,19
o,17
o,21
o,2o

o,19
o,22
o,29
o,18
o,21
o,19

o,25
o,21
0,16
0,16
o,21
0,16

32,o
4,o

14,o
4,5

4 2o,oo,22
o,21
o,2o
o,17
o,2o
o,2o

5,o5 I
6-OH-
indol

6 3,5 VJI
VŰ

18,08 I
2,22,o

4,2
12

4,515 3,7

16,0 16,0o,28
o,31
o,27
o,31

o,27
o,31
o,39
o,32

lo,o
2,a
3,8

o,32
o,31
o,29
o,29

o,32
o,27
o,3o
o,32

2o,o
5,o
3,7
2,o

4
5,o 4,25-OH-

indol
5
6 3,83,3
8 2,7 3,5 3,3

7-0II-
indol

4,84 o,53 o,54
o,51

4,3
16,0 4,85 o,49
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A fajspecifikum megjelenését egyrészt abban lát
juk, hogy eddig még nem észlelt, uj származék jelenik 

meg: a 7-OH-indol, másrészt pedig a két indukált indol- 

származék /5-OH-indol, 7-OH-indol/ mennyisége csak a 

ki3érleíek egy bizonyos fázisában mérhető: 5-OH-indol 
esetében 8. napon még foltot kaptunk a kromatogramon, 
a következő kísérleti időpontban, a 12. napon már nem 

/a 7-OH-indolnál ugyanez az 5 

sződott le/.
Indol-hidroxiláciÓ3 méréssorozatunkból megállapítható 

volt, hogy az indol-induktivitáat uj származékok kia
lakulására nem elsősorban a kísérleti közeg /indolos- 

-puffer, illetve infiltrált indol/ adja, hanem jelen
tős részben az auxin-hatásu 2,4-D, de fajspecifikus 

tényezők is szerepet játszhatnak.
Mind a peroxidáz-aktivitási, mind pedig az indol- 

hidroxilációs vizsgálatok tulajdonképpen közvetve mu
tatták és adták azokat az eredményeket, melyek több
ségét közvetlen módon a gázkromatográfiás analízisből 
kaptunk meg, ugyanis amig az előző két módszer ered
ményeiből csak következtetni lehetett /biokémiai mu
tatók alapján/ a kezelés hatására a vízinövénybe be
jutott s itt akkumulálódott herbicid mennyiségre, ad
dig vizsgálatsorozatunk ezen legfontosabb pontját gáz
kromatográfiás eljárással azonnal értékelni tudtuk.

illetve 6. napon ját-* >
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Tesztnövényként azuttal kizárólag az Elodea canadensi3-t 

használtuk, mivel az előzőekben már emlitett vizszeny- 

nyeződési kérdések a Myriophyllum sp.-nál /ezen mód
szer esetében/ igen élesen vetődtek volna fel, mert 
az esetlegesen jelenlévő vegyszerek s egyéb idegen 

anyagok jelentősen zavarhatják a nagy analitikai pon
tosságot igénylő meghatározást /a mesterséges körülmé
nyek között nevelt és tartott Elodea-nál ilyen hatások
tól nem kellett félnünk/. A kezelési időt /részint/ az 

eddigi eredmények alapján 8 és 15 napban állapítottuk 

meg, a dózisoknál pedig az eddig használatos összes 

2,4-D koncentrációt alkalmaztuk. A két kezelési idő
pontban mért szermaradvány-mennyiségek alakulását mu
tatja be a IV. táblázat.

Első pillanatban jól látható, hogy a koncentrá
ciók emelkedésével egyenes arányban nőnek az akkumu
lált 2,4-D értékek, arai az eddigi megállapításoknak 

teljesen meg is felel /az analízisre feldolgozott nö
vényi anyagból azért használtunk eltérő mennyiségeket, 
mert a módszer sajátosságai, kimutathatósági határok 

stb. ezt ajánlatossá tették/. Sokkal érdekesebb képet 
kaptunk azonban akkor, ha a kezelési idők összefüggé

sében vizsgáltuk a szermaradvány-akkumuláció változá
sait 8 és 15 nap között. A kapott eredményeket mutat

ja be az V. és VI. táblázat.



IV. Táblázat

Szertaaradvány-mennyiségének alakulása Elodea canadenais-en

herbicid kezelés hatására

Kezelési
idő

/пар/

Száraz
anyag

Kedves
ség

Kedves
anyag

2,4-D
oc.
/ppm/

2,4-D tartalom

mgAg ned- mg/kg azá- 
V63anyag razanyag

Sß

o,6 17,88
15,95
13,93
lo,79
lo,38

l,lo
o,94
o,8o
o,65
o,56

94,2 o,oll
o,o28
o,o39
o,92o
2,o8o

o,18
o,48
o,68

15,3o
33,5o

i
3 94,4 Cr\ro
6 94,68

166 94,3
133 94,9

o,6
3

24,55
22,51
16,58
12,59
7,19

1,24
o,91
o,83
o,7o
o,35

94,9 o,o25 

o,o82 

o,143 

2, обо 

2,17o

o,49
1,6395,o

6 96,o15 3,54
166 94,4 37,2o 

44,7o333 95,1



V. Táblázat
A szermaradvány-akkumuláciő mértékének változása Elodea eanadensis-en 

8 és 15 napos herbicid kezelés hatására

2,4-D tartalom mg/kg 
szárazanyag

2,4-D tartalom mg/kg 
nedvesanyagKezelési

cc./ppm/

növeke
dés
nagysága

növeke
dés
nagysága 8 nap15 nap 15 nap8 nap

o,6 2,72
3,39
5»2o
2,43
1,16

o,18
o,4B
o,68

15.30
38,50

o,49
1,63

2,27
2,92
3,66
2,23
l,o4o

o,oll
o,o28
o,o39
o,92o
2,o8o

o,o25 
o,o82 
o,143 
2,обо 
2,17o

3
6 3,54 

37,2o 
44,7o

166 I
333

V:
I

VI. Táblázat
A szermaradvány-akkumulácié hatékonyságának változása klódéa canadensis-en

8 és 15 napos herbicid kezelés hatására

Mórt cc. változás A cc. változások 

diff. hányados /■
Effek
tiv cc. 
növe
kedés

Keze
lési £ у /értéke >-a Л xcc.
/ ppm/ 15 nap15 nap 8 nap 15 nap 8 nap8 nap

o,6 оо ооовс
65,6
87,о
52,5
52,17

о,ооо7
о,ооЗб
о,оо55
о,ооб9

о,оо23 
о,о2оЗ 
о,о119 
о,ооо6

5о,8
69,5
85,12

113,о

2,54
1,39

23,58
2,26

3,28
1,74

14,4о 
1,о5

3 5
6 2

166 27,7
2133
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Az V. táblázatból megállapíthattuk, hogy a 15 

napos kezelési idő alatt a legnagyobb koncentráció 

növekedést /a 8 naposhoz viszonyítva/ a 6 ppm-es her- 

bicidkezelés okozta, a növekedés nagysága a koncent
ráció függvényében sinus-görbe-szerü. Ebből leszűr
hettük eddigi hipotézisünk jogosságát, mely szerint 

már a peroxidáz-aktivitás mérésekből következtettünk 

a 6 ppm-es koncentráció optimális hatékonyságú voltá
ra. feltevésünket nagyban megerősítették a VI. táblá
zat eredményei, amiben kifejezetten a szermaradvány- 

-akkumuláció hatékonysági tényezőit vizsgáltuk, de ez
úttal csak a növényi nedvesanyagból kapott eredménye
ket vettük figyelembe, hiszen itt az oldatban leját
szódó /nem pedig a már kialakult és fixált/ folyama
tok voltak döntőek. Ennél az értékelésnél nagy hang
súlyt kapott az a tény, hogy a kezelési koncentrációk 

egymáshoz viszonyított effektiv növekedése egyetlen 

esetben sem egyezett meg a vízinövény által felvett 

koncentrációk relativ értékével; a legtöbbször ez utób
bi lényegesen alacsonyabb volt. A két érték %-ban ki
fejezett eltérése az egyes koncentrációk között a 8. 

napon egyenletesen emelkedő volt /a 166 és 333 ppm-es 

koncentrációk között találtunk egyetlen pozitív - loo 

%-nál magasabb - eltérést/, a 15. napon azonban a maxi
mumot már a 3 ás 6 ppm-es koncentráció közötti érték 

jelentette, majd ezt fokozatos csökkenés követte. Meg
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Meg kell jegyeznünk, hogy a két kezelési időpont vi
szonylatában is /hasonló tényezők figyelembe vételével/ 

itt tapasztaltuk a legnagyobb %-os növekedést. Gyakor
latilag ugyanezeket az eredményeket kaptuk meg a kon
centráció változások differencia-hányadosainak kiszá
mításával, melyet az alábbiak alapján hajtottunk végre 

jelölésben az у indexének a kezelési koncent-/a a x
rációt, az x indexének a napok számát vettük/s

^ y3 0.082-0.25 
*15-

A y3 0.028-0.oil
- Í-o,G = o,ooo7 = o,oo23

Ó x8 3-o,6

/í yGA y6 0,039-0,o28
■ 'WiiiMmii 3S5 тшатиЛт мйммимиш SS

6-3
0.143-0.082~ 1 Irf I I » I ........... —

6-3
o,oo36 — 

A
o,o2o3

x15J x8

^yl66 

й x8
Á У166 2,o6o-o,143

166-6
о,92о-о,о39

166—6
= o,oo55 - 

Á
= o,oll9

x15

A y333 2,17-2,o6
7^15 =íí|a.

A x8
2,o8-o,92
333-166

= 0,0006• =0,0069
333-166
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Mindezen kapott eredmények koordinátrendszer- 

ben történő ábrázolását mutatja be a 9# éa lo. sz. 

grafikon.

A koncentrációk függvényében a 9* sz. grafi
konon a 8. és 15. napon kapott szermaradvány értéke
ket, a lo. sz. grafikonon pedig a koncentráció-változá
sok differencia-hányadosait ábrázoltuk. Látható, hogy 

a szermaradvány értékek a 8. napon egyenletesen fel
felé Ívelő tendenciát mutatnak /szoros összefüggés
ben a fenti /л-os értékekkel/, a 15* napon már telitési 

görbe jellegűek. A differencia-hányadosok grafikonja 

ugyanezt mutatja, de igen szemléletes, hogy a legha
tékonyabb koncentráció-változást kiugró csúcs jelzi.

Az alkalmazott gázkromatográfiás metodika csak 

tetemes anyagi ráfordítással tette volna lehetővé, 

hogy a vízinövénnyel párhuzamosan magát a különböző 

koncentrációt tartalmazó 2,4-D oldatot is vizsgálhas
suk, ezért teoretikus számításokat végeztünk az oldat 

/az Slodea canadensis szermaradvány-akkumulációja kö
vetkeztében kialakult/ 2,4-D koncentráció csökkenésé
nek megállapítására. Az igy kapott eredményeket dol
goztuk fel a VII. táblázatban.
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VII. Táblásat
A különböző koncentrációjú 2,4-N-t tartalmazó oldat 8 és 15 nap alatti 

/ülődéa canadensis-en szermaradvány akkumulációja következtében kialakult/ 

koncentráció csökkenésének számitott értékei

Növényi ned
ves anyag /g/

Növényi 2,4-N 
tart./mg/kg/

2,4-N koncentráció csökkenés А СС •
Vált.
értéke 
8 és 15 

8 nap 15 nap n.között cn

Oldat Tér
fogat mg/l %cc.

/ррш/ /1/ I
8 nap 15 nap 8 nap 15 nap 8 nap 15 nap

Io,6 l.ool 17,88 24,55 o,oll o,o25 o,oool97 o,ooo6l4 o,o33 o,lo2
3 l,oo4 15,95 22,51 o,o28 o,o82 o,ooo447 o,ool84ó o,ol5 o,o6l
6 l,oo7 13,93 16,58 o,o39 o,143 o,ooo54o o,oo2371 o,oo9 o,o39

166 o,597 lo,79 12,59 o,92o 2,обо o,ol66oo
333 o,694 lo,38 7,19 2,o8o 2,17o o,o311oo

3.11
4.12 

4,39 

1,56 

o,5o
o,o259oo o,olo o,ol5 

o,ol56oo o,oll 0,006
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A számított értékekből azt a meglepő következ
tetést vonhattuk le, hogy in vitro /teljesen "steril" 

környezetben/ a vízinövényben történő növényvédőszer 

felhalmozódás csak nagyon minimális koncentráció vál
tozást okoz a folyadókfáziskánt használt oldatban* 

Feltételezhető, hogy ezek a kísérletek csak élőrend
szerben hoznak olyan eredményeket, mint amilyeneket 
irodalmi hivatkozásunkban említettünk, az Elodea ca
nadensis szermaradvány-akkumulációjának hatékonysága 

a 6 ppca-es koncentrációban azonban még itt is lomér

hető*
Az indol-hidroxilációs és a gázkromatográfiás 

vizsgálatok összehasonlítása néhány olyan problémát 
is felszínre hozott, melyet más szerzők megállapítá
saival összevetve volt célszerű értékelni, ezek az 

irodalmi adatok ugyanis részben megerősítették, rész
ben kérdésessé tették az eredményeinkből leszűrt kö
vetkeztetéseket* Artemenko és mtsai /1971/ vizsgálata
iból ismeretes, hogy a 2,4-D kezelés az IES-tartalmat 

csökkenti, az lES-oxidáz-szintet. / s ennek következ
tében az IES-dekarboxilációt/ növeli. Ez részint né
mileg ellentmond annak a megállapításnak /Südi, 1964/ 

mely szerint 2,4-D kezelés hatására IES-prekurzorok 

jöhetnek létre /bár elvileg elképzelhető, hiszen az 

IES előanyagai nem feltétlenül alakulnak át teljes
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egészében indol-ecetsavvá, sőt nézetünk szerint az 

átalakulási % ez esetben igen kicsi/, de emellett az 

aromás vegyületek szintézisének különböző utjai i3 

szélesebb megvilágításba kerülnek. Ezen reakció utak 

egyikében a sikimi3avból indolon /s több más interme
dieren/ keresztül triptofán, majd ebből három lehet
séges módon IES keletkezik. Pelmerül a kérdés, hogy 

ez a szintézis "visszafelé" is igaz-e, vagyis az IES 

lebomlás /főként az IES-oxidáz révén/ ugyanezen utón 

megy-e végbe - mert ha igen, abban az esetben /a fentiek 

értelmében/ a 2,4-D kezelés hatására létrejövő IES- 

tartalom csökkenésnek ki kell hatnia az indol /és szár
mazékai/ mennyiségének növekedésére is. Kísérletünk 

azon része, melyben az Elodea canadensis-t használtuk 

tesztnövéuyként, ez utóbbi feltevést látszott igazol
ni i az I. és II. táblázatból látható, hogy minden in- 

dolszármazék esetében a kontroll értéke alacsonyabb 

a kezeitekénél, de csak a 8. napig, a 15. napon már 

közbülső helyet foglal el. Majdnem ugyanezt tapasztal
tuk a Myriophyllum sp. esetében is /III. táblázat/ 

azzal a különbséggel, hof’y a kísérlet indításakor, a 

4. napon éppen a kontroll értéke volt a legmagasabb.

Mindezen eredményekből azt a következtetést 

vontuk le, hogy a vízinövényekben létezik a "fordított” 

reakció ut is, mégpedig faj specifikusan; a gázkroma
tográfiás vizsgálat pedig rávilágított arra is, hogy

/
/
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ez miért csak a 8. napig érvényes: a 9* az. grafikon
ból jól látható, hogy a 8. napon kapott szermaradvány 

akkumulációs görbe még teljesen nyilt jellegű, szemben 

a 15* nap telitési görbéjével. A kapott kép megmagya
rázza, hogy a 2,4-33 kezelés /s vele párhuzamosan az 

akkumulálódott 2,4-D koncentráció / csak addig haté
kony fizikai, de főleg biokémiai értelemben, ameddig a 

telitési határt el nem érte. A 2,4-D optimális haté
konyságát ilymédon nemcsak az alkalmazott dózi3, ha
nem az idő függvényében is be tudtuk határolni, annak 

ellenére, hogy az indol-hidroxilációs vizsgálatok ön
magukban nem tárták fel a leghatékonyabb 2,4-D koncent
rációt. A kezelési dózis hatékonyságának elbírálása 

természetesen minden esetben függ a vizsgálni kívánt 

biokémiai változástól /pl az összprotein-tartalom és 

a nukleinsav-szint megváltozásának méréséhez a loo 

ppm-es koncentráció is megfelelő lehet/, és a növény 

faja is lényegesen befolyásolja az anyagcserével össze
függő átalakulások sebességét /Pellett és Saghir, 1971; 
Chen és mtsai, 1972; Geralds és Sficas, 1974/. Szék 

szerint a 2,4-D hatékonyságának jellemzésekor minden 

esetben figyelembe kell venni az alkalmazott koncent

ráció és a hatás-idő mellett a fajspecifitáot is. Ki- 

sérletsorozatunk végrehajtásánál mindezen szempontra 

megfelelő választ kaptunk a két vízinövény faj, va
lamint az általunk választott módszerek alkalmazásával,
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melyek közül a peroxidáz-enzimaktivitás vizsgálata be
határolta a leghatékonyabb 2,4-D koncentrációt, az in- 

dol-hidroxilálás megadta az optimális hatásidőt, a 

gázkromatográfiás analizis pedig mindkettőt igazolta 

és megmagyarázta.
ügy véljük, hogy a kutatást érdemes lenne ki

terjeszteni egyrészt a vizi ökoszisztéma több láncsze
mére, másrészt magán a vizinövényzet kutatáson belül 
a nuklein-savak további vizsgálatára, hiszen az újabb 

adatokból ismertté vált, hogy ennek a fenoxi-herbicidek 

esetében igen nagy jelentősége van* Ezek a munkák ta
lán teljesebbé tennék a vízinövények és a peszticidek 

kölcsönhatásának, a vizminőségvédelem igen fontos 

komponensének kutatására szolgáló törekvéseket#

I
J
I

■I

I
.

a.1
\
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ÖSSZEFOGLALÁS

2,4-ű alapanyagú herbicid /Likonirt/ hatását 

vizsgáltuk két vízinövény fajon* kiaérletsorozatunk 

főbb megállapításalt az alábbiakban foglaljuk össze:

1* A 2,4-L fizikai és biokémiai /efíluz/ deatru- 

áló hatása a sejtekben lényegesen eltérő enzim
szint változásokat eredményez, mint a mechanikai 
behatás, vagy a patogén infekció.

2* A 2,4—L indol-induktivitása uj indol-azármazekok 

kialakulásának elősegítésére sokkal jelentősebb 

hatású, mint a kísérleti közeg indoi-tartalma* 

hémely vízinövény fajban az indol-azármazekok kia
lakulása 2,4-L hatására a sikimisav - IBS re
akció ut reverzibilitáaán keresztül jöhet létre*

3. A vízinövények az alkalmazott 2,4-L koncentráció 

függvényében kisebb-nagyobb mennyiségű szerma
radvány akkumulációra képesek* In vitro rendsze
rekben azonban ez a herbicid-felhalmozódás min
dig lényegesen kevesebb gyomirtószert von el a 

kísérleti közegként haaznált oldatból, mint 

természetes ökoszisztémában, a vizek peszticid- 

-szennyezettségének csökkenése vizinövényzet 

hatására ezért csak élő rendszerekben várható.
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4* A 2,4-D hatékonysága a vízinövényekre három 

összetevőtől függj az alkalmazott dózistól, a 

kezelési időtől és a vizsgált fajtól. Kisérlet- 

sorozatunkban megállapítottukj
a. / az általunk használt leghatékonyabb koncent

rációt, mely 6 ppm-nek bizonyult;
b. / az optimális hatásidőt, melyet 8 napnak ta

láltunk;
c. / a fajspecifitást, melyet jól mutattak a szé

les időintervallumban alkalmazott koncentrá
ciók hatására kialakult biokémiai változások: 

vizsgálatainkban ezeket az Elődea canadensis-en 

tudtunk szemléletesebben regisztrálni.
5. A károsnak Ítélt vízinövények /ma még többnyire 

megoldatlan/ vegyszeres irtásánál a 2,4-h sem
miképp sem alkalmazható, hiszen a hazánkban elég
gé gyakori kát vízinövényfajnál a hatékony dó
zis vizminőségvédelmi szempontból olyan magas, 
amely még akkor зет megengedett - akut veszé
lyessége miatt -, ha élővizekben a vizinövény- 

zet viszonylag gyorsan nagymennyiségű herbicid- 

-akkumulációra képes.
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