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•BEVEZETÉS

Az utóbbi évtizedekben a technika rohamos fejlődé

sével, a népesség számának növekedésével és a fokozódó 

urbanizációval párhuzamosan az egész világon figyelemre 

méltó Jelenségeknek lehettünk tanúi. Szinte minden or

szág számára központi probléma lett a levegő, a viz és 

a talaj szennyezése, a termőföldek csökkenése, a sugár

veszély, a szilárd hulladékok felhalmozódása, az ener - 

giahordozók és az ásványi kincsek lelőhelyeinek kimerü

lése, a növény- és állatvilág pusztulása.

A környezet károsodásának illusztrálására szolgál - 

Jón néhány kiragadott nemzetközi és hazai példa.

Az Egyesült Államokban évente 129 millió tonna por, ko

rom, stb. szennye.ző anyag kerül a levegőbe, A nagyváro

sok feletti por és párafelhő a napsugárzásnak több mint 

20?S-át elnyeli, főleg az életfontosságú ultraibolya su

garakat tartja vissza, ennek következtében az emberi 

szervezet nem tud elegendő D-vitamint termelni. A tata

bányai lakóterületen a por szennyeződés miatt 10-15%-kal 

kisebb az ultraibolya sugárzás /ÉVM, 1971/. Az Országos 

Közegészségügyi Intézet szerint Budapesten 1930-hoz ké-
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pest 50/o-kal emelkedett a kén- és koromszennyeződés. 

Ipari és háztartási szennyvizekkel, detergensekkel, 

peszticidekkel, olajjal szennyeződnek a tavak, folyók 

és tengerek. Ismeretes az Erie-tó élővilágának a ki

pusztulása, a "haldokló" tengerekről /pl. Keleti-ten

ger/ érkező jelzések, az olajpestis okozta károsodás' 

a tenger élővilágában, a Rajna kloákává válása stb. 

Különösen aggasztó az óceánok vizének szennyeződése, 

amelyek növényvilága, algái a Pöld legnagyobb oxigén

forrásai. Uagyarországon is sokasodnak a vízszennye

ződés jelei, mint a Sajó holt vizzé válása, az 1965. 

évi balatoni halpusztulás, időszakosan kisebb vagy 

nagyobb mennyiségű szennyező anyagok jelentkezése a 

folyóinkon.

Különböző szennyezőanyagok /peszticid, olaj, utak el

jegesedése el]en használt só, szennyvíz, fekália, mo

sószerek, stb./, valamint a túlzót tmértékü mütrágyá - 

zás világszerte hatással van a talaj élővilágára és a 

magasabb rendű növényzetre. A környezet fokozódó ter

helése, szennyezése következtében növekednek az embe

riségre káros un. civilizációs ártalmak is. Időnként 

különböző vegyi ártalmakra visszavezethető, titokzatos

nak tűnő betegségek lépnek fel, mint a Minimata-kór 

' vagy az Itai-Itai betegség.
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A növényvédőszerek /peszticidek/ használatának gyors- 

ütemü elterjedése, amit a világon az utóbbi harminc

évben észleltünk, a szintetikus kémia lendületes fej

lődésével magyarázható. 1954-ben alig néhány vegyüle- 

tet vettek számba a növényvédőszerek hatóanyagaként, 

ma számuk meghaladja az 1000-t is. E készítményekből 

a világfogysztást 1970-ben évi 1,5 millió tonnára be

csülték. Ennek a mennyiségnek a növekedése évente 

meghaladja a 10%-ot.

Napjainkban a mezőgazdasági termelésben nélkülöz

hetetlenek a növényvédőszerek, de ugyanakkor szaksze

rűtlen, túlzott alkalmazása káros is. Elmondhatjuk azt 

hogy a mezőgazdaságban a jelenleg használt vegyi ter

mékek az ember segítségére vannak egy természetes e - 

gyensuly fenntartásában, a társadalom fejlődésével 

összhangban. A korszerű agrokémiai, talajbiológiai és 

növényélettani ismeretek helyes felhasználása, vala

mint a vegyszerek optimális mennyiségének adagolása 

kedvezően hat a termés eredményekre, és magát a kör

nyezetet sem károsítja.

"A kémia, a maga atomjaival és vegyületeivel —mon- 

ja az 1973. évi kémiai Nobel-dij kitüntetet je, Dr.E.

0. Fischer — se nem jó, se nem rossz. Az ember fe -
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lelőssége ma nagyobb, mint bármikor volt. Megfelelő 

súlyt kell helyezni a felhasználásra és veszélyezte

tettségre is — ez a mi technikai korszakunk egyik 

feladata."
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A TÉMA IRODALMI ÁTTEKINTÉSE

Az ember -természetes kultúrájának védelme nemcsak 

hazánkban, hanem az egész világon előtérbe került, fon

tos kérdés. A természetvédelemhez a folyóvizek, a növé

nyi és állati populációk védelme és az ember egész kör

nyezetének a védelme hozzátartozik. Nagyon sok problé

mát vet fel a szennyvizeknek, a gyárak, üzemek vegyia

nyagainak, bomlástermékeinek és a növénytermesztés biz

tonságát védő növényvédőszereknek a folyóvizéé kerülé

se /Kotjacü, 1976./. A növényvédőszerek alkalmazástech

nikája csak akkor tölti be fő funkcióját ha a hatékony

növényvédőszert megfelelő eszközzel és szakszerűen jut

tatják ki. A sikertelenség gyakran alkalmazástechnikai

okokra vezethető vissza. Káros hatása nemcsak a kultúr

növényt, hanem a viz és levegő szennyezése révén — a 

környezetet is veszélyezteti;/Neuurer, 1979./. A mező- 

gazdaság és a környezet kérdéseit az utóbbi 15 évben 

egyre többen vizsgálják. A fokozódó kemizálódás kiha-



-б —

tássál van a gazdaságok mellett lévő erdőkre és e- 

gyéb zöldfelületekbe is /Weiks, 1976./. A p^bzticidek, 

ill. növényvédőszexek okozta környezeti szennyeződést 

a szex-maradványok mennyiségének a megállapitásával 

vizsgálják. A növényvédőszer maradványokat tartják a 

leggyakoribb vizszennyező anyagoknak /Brown, 1974./.

A higanytartalrnu csávázószerek okozta vizszennyeződést 

és más tipusu növényvédőszerek vizbe jutását vizsgál

ták, főleg azért mert nagymértékű halpusztulást okoz

tak az élővizekben. Igen károsak a lel ér tartamú vegy

szerek is./Могiarty, 1976; Crossland, 1977./ Gázolaj 

a talajban a sugárgombák, a szénhidrátot felhasználó, 

a nitrogénkötő, a denitrifikáló és a szulfát reduká

ló szervezetek tevékenységét élénkítette. /Riviere, 

I976./ A motorolajjal szennyezett öntözőviz magvetés

kor alkalmazva nem okozott károsodást, de az olajos 

viz fejlődő zöld növényi állapotban a növények pusz

tulását is okozhatja., /Horváth, 1979./

A növényvédőszerek alkalmazása gazdasági és kör

nyezetvédelmi problémákat vet fel. Olyan herbicide- 

ket igyekeznek alkalmazni, melyeket mennyiségben 

csökkenteni lehet, de a hatásuk még kellőmértékben
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érvényesül. Ezek főleg hormontipusu herbicidek. 

/Schaler, 1977./

A tevésekben visszamaradó peszticidek közül a 

legtöbb esetben a fungicidek azok amelyek a felhasz

nálósban problémát okozhatnak. /André és mások,1979./

A paradicsom levelei igen kisméretűek lettek fungicid 

és inszekticid vegyületek ismételt alkalmazásakor.

Aíar kvart, 1978./

Olajatadó gyógynövény ültetvényben ültetés előtt 

herbicideket Jutattak a talajba. Azt tapasztalták, 

hogy a herbicidek csökkentették a magtermést és a szá

razanyag felhalmozódást, kismértékben az olaj., összeté

telére is befolyással voltak. / hagy és mások, 1978./ 

Szőlő közül irtották a gyomokat diklórótiobenzamid, 

glüfozát, paraquat és simazin herbicidekkel. A simazin 

a legjobb eredményt adta. A preemergens kezelés nem 

volt olyan hatásos mint a posztemergens. Szemcsés ál

lapotban hatásosabb volt a vegyszerek talajban kifej

tett hatása mint permetezéssel. /Egger és mások, 1978./ 

Őszibarack magvakat glüfozát adagolással együtt vetet

tek el és igy a gyomosodást teljesen megszüntették.

/Marriage-Khan, 1978./ Cseresznyemagoncoknál és ter

mőfáknál irtották a gyomot aminpAiazol-lal és 2,4-D-
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vel, külön-külön és együttes alkalmazásban is. A 

herbicideket a termésből nem lehetet kimutatni, a 

termésnagyság növekedett a kontrolihoz viszonyítva.

/ Jankovic, 1977./

Pre- és posztemergens kezelésben herbicideket 

próbáltak ki termesztett kobakos fajtáknál. Azt ta

pasztalták, hogy a linuron, alachlor, simazin, di- 

uron és nitrofen preemergensen alkalmazva nem okozott 

kárt a növények növekedésében és fejlődésében, kivé

tel volt a görögdinnye, mely igen érzékenyen reagált 

ezekre a herbicidekre. Posztemergensen alkalmazva a 

nitrofén és az alachlor gátolta a növények növekedé

sét és fejlődését, erősen károsította a növényeket.

A görögdinnye termést sem hozott. / Saimbhi-Randhawa,

1977./

A 2,4-D 1 mg/l és a 2,4,5-1 1 mg/l mennyiségben 

olyan hatású mint az aktiv auxinok. /Cionini és má

sok, 1978./ A 2,4-D és a 2,4*5-1 alkalmazása fokoza

tosan csökken, helyettük más herbicideket alkalmaz

nak. /Torazzo és mások,1977./

Növényi részekből 2,4-D maradványokat mutattak 

ki gázkromatográfiásán. A termésekből kimutatott 5
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p.p.m.-es mennyiség még nem veszélyes. A vegyszert 

kisebb mennyiségben adagolva 0,008 p.p.m, maradvány 

van — lényeges az előirt herbicid koncentráció betar

tása. / Davison-Bailey, 1978./

Minden simazin koncentráció a gyomok irtása után 

növelte a DBS,RNS és az össznitrogén tartalmat, a ke

zeletlen kontrollal összehasonlitva 39» 31 és 25 %-kal. 

/vadam és mások, 1980./ Tapasztalták azt is, hogy az 

optimálisnál alacsonyabb talajnedvesség esetén a her- 

bicidek transzlokációja csökken. Száraz talajoknál na

gyobb mennyiségű herbicid adagolása szükséges. /Shahi, 

1975./ Gyomokat irtottak Juniperus, Taxus és Pinus ül

tetvényekből pre- és posztemergensen alkalmazva Orisa- 

lin, Oxadiason, Simazin herbicideket. Szabadföldi kö- ' 

rülmények között végzett kisérleteket négy egymás u- 

táni évben homok talajon és lombföldön ismételték meg. 

Mindegyik herbicid jól irtotta a gyomokat. /Ahrens,

1978./

Herbicidet, inszekticidet és fungicidet együttesen 

alkalmaztak őszibarack és alma ültetvényeken. A gyü

mölcsből a vegyszerek maradványait ki tudták mutatni.
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/Lamoni;agne, 1978./ Fungicid maradványokai: vizsgál

tak fejlődő alma termésből. Preemergens kezelést kö

vetően nem maradt maradvány, posztemergens adagolás

nál pedig a megengedett határon belüli szintet talál

tak gázkromatográfiás vizsgálattal. /Goedicke-Riebel, 

1978./ Fungicidelcet alkalmaztak őszibarackosban, ha

tásukra egyes fajtáknál /Golden Juvel, Elbetra / a 

termés minősége és mennyisége javult. / Hall, 1978./ 

őszibarack, alma, szőlő növényeknél triazin herbicid 

hatását vizsgálták. Alacsony és közepes koncentráció

ban nem károsította a növényeket. /Ebert-Dumford,

1976./ Aminotriazol és 2,4-D együttes alkalmazása 9 

kg/ha mennyiségben klorózist okozott a szilvafákon. 

'/Bugarcic-Jankovicz, 1977./

Paraquat és glüfozát herbicidet alkalmaztak ká - 

pasztánál. Minden gyomot, a Portulaca-t is kiirtották.

/ Selleclc-Sanok, 1978./ Saláta kártevőket irtottak 

Foxinnal. Levélből vizsgálták a szer maradványait, azt 

tapasztalták, hogy 0,5 mg/kg Foxin mennyiség károsodást 

nem okoz. / Gustafsson, 1978./ Paprika ültetvényen 

Zineb fungicid gátolta a gombásodást és a termés meny- 

nyisége nőtt. / Kaduy 1977./
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A klóiЪIómuron és a prometrin a kelés után két 

nappal e.dagolva a borsócsiranövények hajtás növeke

dését késlelteti. Hat hetes növényeket mái fejlődé

sükben úgy befolyásolja, hogy serkenti a virágzást 

és növeli a termés mennyiségét. /Parkash-Pahwa, 1977./ 

Kar an than és kalixin gombaölőszer ek pedig a borsónál 

nem bizonyultak hatásosnak. /Khatua, 1977./ Poa pra

tensis, Pestuca rubra és Festuca arundinacea- fajok

nál preemergensen alkalmaztak glüfozátot és paraquat- 

ot. A glüfozat alig okozott károsodást. A paraquat a- 

zonban gátolta a csírázást. /Klingman, 1976./

2,4-ü alapú herbicidek hatását vizsgálták búzán, 

különböző fejlődési stádiumban. A kontrolihoz képest 

megváltozott a kezelt növények szárazanyag tartalma, 

nitrogén-, foszfor-, kálium tarttalma és felvétele. 

2,4-D-vel végzett több éves kezelés után a búza ter

més mennyisége csökkent. Banvel-D herbicid hasonló 

alkalmazása szintén a termés mennyiségének a csökke

nését eredményezte. /Zincsenko és mások,1977./ Klór- 

mequat hatását árpa, zab és búza fajoknál vizsgál

ták. A zab és árpa szárhosszúsága csökkent, a búzáé 

növekedett. A fehérje, lignin, cellulóz tartalmat
; .
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és a termés mennyiségét nem befolyásolta. / Clark- 

Fedak, 1977./ Rozsnál CCC-t etelon-nal kombinálva 

használtak. Llegrövidült a rozs szalmája, nem dőlt 

meg. /Kühn és mások, 1977./ CCC hatását vizsgálták 

tavaszi rozsnál. A hajtás és gyökér növekedése ked

vezően alakult, a fehérje tartalom nem változott.

/ Bachthaler- Stritesky, 1978./

Herbicidek és fenol vegyületek együttes hatását 

vizgálták csillagfürtön. A 2,4-D a nátrium-triklór- 

acetát és fenolsav kombinációban a fenol vegyületek 

fokozták a herbicidek növekedés és fejlődés gátlását. 

/Volunec-Tihon, 1974./

A fenoxisav- származék herbicidek közül a 2,4-D, 

2,4,5-Т, ЫСРА és Silves széleskörben alkalmazott her

bicidek a termesztett növényeknél. A növények növeke

dési folyamataiban okoznak zavart. A kétszikű növények 

legtöbbje érzékeny a fenoxisav-származékokra. Széles

körű felhasználása a fenti gyomirtószereknek, a meg

engedett koncentrációk alkalmazásakor, kedvező hatá - 

suknak köszönhető. / Cast, 1975./ Homok talaj és Ca 

jelenléte növeli a 2,4-D hatását. / Stanley, 1975./

Az előbbi gyomirtószerek hosszutávu alkalmazása a
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gyomflóra megváltozását vonta maga után. / Lalova, 

1975*/ A 2,4-D, НСРА, MC PB, 2,4-D-B és Dicamba gyom

irtószerek alkalmazása során a koncentrációjuk növe

lése párhuzamosan magaután vonja a növények pusztu

lását. A gyökerek vezetőképességét befolyásolja a 

2,4-D — ezt tanulmányozva babnövény gyökerén— ar

ra a megállapitásara jutottak, hogy amikor a gyökér 

0,02 %-os herbicid oldatba merül, azonnali vezető - 

képesség csökkenés következik be, ami minimum 15 

percen keresztül tart. A gyökerek vezetőképessége a 

2,4-D koncentrációval arányosan csökken. / Melehov,

1979./
• A peroxidáz és kataláz enzim a fejlődés folyamán 

különböző aktivitást mutat, bizonyos mértékig mindkét 

enzim a növekedés és a fejlődés jeléül szolgálhat.

/ La Berge-Kruger, 1976; Dubey-Joshi, 1977./ üsziba- 

rackfa egész fejlődési ciklusa alatt vizsgálták a 

peroxidáz és polifenoloxidáz enzimet. A peroxidáz 

enzim aktivitása két csúcsot adott, a korai szakasz

ban emelkedett, majd stahnált és végül ismét emelke

dett. Hasonlóan viselkedett a polifenoloxodáz enzim 

is. / Flurkey-Jen, 1978./ Tökc3iranövényben igen .ma-
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gas a peioxidáz enzim aktivitása sötétben csiráztat- 

va és etioláltan nevelve. / Penel-Greppni, 1979./ A 

peioxidáz enzim aktivitása a fertőzött növényállo

mányban kb. 25 /-ka.1 nagyobb a kontrolihoz viszonyít

va. /Singh, 1978./

Paprika magokban a tárolás alatt az aszkorbinsav 

mennyisége csökkent. Az ászkorbinsav-oxidáz aktivitá

sa is lecsökkent. / Yamauchi és mások, 1978./ A her- 

bicidek hatnak az oxidativ enzimekre, ez pedig elő - 

segiti az aszkorbinsav mennyiségének a növekedését. 

/Douglas és mások, 1977./

figyelték, hogy néhány fungicid /Zineb, Anilát, 

Polikarbicin/ hatására a Puccinia Triticina Erikss 

iránt fogékony buzafajtákban megváltozott a fenol - 

vegyületek mennyisége. A fertőzött résszel szomszé

dos szövetekben a fenol vegyületek újraképződése 

volt észlelhető. /Kszendzova, 1977./

A téli időszakban az utakra kiszórt I'TaCl, az u- 

tak közelében lévő erdőkben lényegesen megváltoztat

ja az ökológiai viszonyokat, így károkat okozhat a 

magas kloridion-koncentráció, a nagy só-koncentráció, 

az eltolódott sóarányok, sőt a Na kedvezőtlen fizi - 

kai hatásai is észlelhetőek. /Kreutzer, 1978./ Egy
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homokos vályogos "talajú, keményfaerdővel borított 

11 fokos lejtő alján 22 ш hosszú, 3,1 m magas só - 

kupacot halmoztak fel az utak felszórására. Bár a 

kupac előtt egy vizfelfogó gödör volt, a só lefelé 

mosódott a lejtő irányában. A 17 mintavételi hely 

átlagában a NaCl-tartalom a talaj felszínétől 15 cm 

mélységig csökkent, majd 61 cm-es mélységig növeke

dett. Az erdei faállomány kipusztult. / Buzio és 

mások, 1977./ Az öntözővízbe került sók hatását 

vizsgálták — Lám és mások 1979-han — a rizsnö - 

vény szrírazanyagképzésére, nitrogén- és foszfor - 

tartalmára. Megállapították, hogy a HaCl kisebb a- 

dagja nem káros a rizs fejlődésére, de nagyobb meny- 

■nyisége káros hatású. Ez a szárazanyagképzés meny - 

nyiségének csökkenésében, valamint a szövetek nit

rogén- és foszfor-tartalmának csökkenésében is meg

nyilvánul .

A nátruimsók gátolják a csírázást, viszont az IES 

szabályozza a csírázást és a seJtmegnyulást, igy a 

На-sók és az IES között összefüggés van. A gátlás 

mértéke függ a koncentrációtól, a só fajtájától és 

a csiranövény korától. /Shukla és mások, 1978./
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É S MÓDSZERА П Y A G

Kísérleteinkben termesztett növényeken vizsgál

tuk a különböző vegyületekkel /olaj, herbicid, 

és szervesanyag/ szennyezett öntözővíz hatását pre- 

és posztemergens alkalmazáskor, laboratóriumi és né

hány esetben szabadföldi körülmények között tartott 

tényészedényekben.

Vizsgálatainkat bab /Phaseolus vulgaris/., úritok 

/Cucurbita реро/, uborka /Cucumis sativus/, kukorica 

/Zea mays/, árpa /Hordeum vulgare/, rozs /Secale ce- 

reale/, zab /Avena sativa/ egy- és kétszikű növénye

ken végeztük.

Laboratóriumi körülmények között végzett kísérle

teinknél, preemergens kezeléskor a vizsgá

lati növények magvait a különböző koncentrációjú 

szennyező anyagokkal terhelt, nedvesített szűrőpapí

ron, Petri-csészében, 23 C°-os sötét termosztátban 

csíráztattuk a vizsgálat napjáig. 

Posztemergens

só

kezeléskor a magvakat csap- 

vizzel nedvesített szűrőpapíron, Pétri-csészében 23C°-
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os sötét termosztátban csir áztattuk 4-5 napig, majd 

a növényeket - gyökerükkel a preemergens kezelésnél 

alkalmazott hatóanyag megfelelő töménységű oldatai

ba helyeztük, ezzel egyidőben fénytermosztátba tet

tük /kb. 7000 lux/ és neveltük a vizsgálatig. A 

megvilágitás időtartama 14 óra, a sötét periódus 10 

óra volt.

Hind a pre- és posztemergens kezeléseknél a kontroll 

növényt csapvizen tartottuk. Kísérleteinket 3,5 is

métlésben végeztük.

Vizsgáltuk a növekedést, a szárazanyag felhalmo

zódást, mértük az össz-aszkorbinsav mennyiségét 2,6- 

diklór-fenol-indofenollal, a peroxidáz enzim' aktivi

tását /Lavee; Gaston, 1968./, az össz-fenol /Spies, 

1955./ és az össz-oldható fehérje mennyiségét /Lowry,

1951./.

Kísérleteink során az öntözővízben leggyakrabban 

előforduló szennyezőanyagok hatását az alábbi kon - 

centráció viszonyok mellett vizsgáltuk;

öntözővizhatását bab-Olaj szennyezet t 

csiranövényen vizsgáltuk 5 ml/l, 

olajkoncentrációk mellett.

10 ml/l és 20 ml/l



-18-

herbicid /2,4-D/ együttes hatá

sát árpa, tök és uborka fajokon figyeltük meg. A ke

zelések folyamán 1, 2 mg/l koncentrációban oldott 2,4- 

D nátriumsó +2, 5, 10 ml/l olaj mennyiséget alkalmaz

tunk .

é sOlaj

nátriumsój ának árpa, rozs és zab 

csiranövényekre kifejtett hatását 4 mg/l és 10 mg/l 

koncentrációk alkalmazásakor vizsgáltuk.

Az alkalmazott herbicid ismertetése:

A 2,4-diklór-fenoxi-ecetsav nátrium sója /Dikonirt/ a 

kétszikű gyomok irtására használt gyomirtószer. Hor - 

monbázisu, elsősorban sejtmegnyulást okozó ill. gátló 

hatású vegyület. A kezelés hatására az energia mérleg 

felborul, a növény elpusztul.

A klózfenoxi hatóanyag a levélen keresztül először a 

szárba, majd a gyökérbe jut, ahonnan szétosztódik 

egész növényi szervezetbe.

A diklór-fenoxi származékok közül a 2,4-diklór szárma

zék a leghatékonyabb. A fenoxi-ecetsav molekula két 

ponton, a karboxilgyökön és a benzolgyürü egyik or to 

helyzetű szénatomján kémiai kötést létesit a növényi 

sejt valamely létfontosságú proteinjének ciszteinil 

csoportjával;

2,4-D

az
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o-chz - C^OD-CHZ- COOH
I
NH

SCH2CHC=0
+ HSCH2 • í

protein

Ily módon a 6-os helyzetű klóratom azért vezet hatás

talan származékhoz, mert elfoglalja a ciszteinil cso

porttal való kötődéshez szükséges or to helyzetet, 

gyarflíkor a 2 és 4 helyzetű helyettesitőknek az a sze

repük, hogy a gyűrű elektronrendszerére gyakorolt ha

tás folytán aktiválják az or to szénatomot. Az e típus

ba tartozó vegyületek alkalmazási formája nemcsak ha

tékonyság, hanem a szelektivitás szempontjából döntő 

fontosságú,mivel a különböző alkalmazási formák elté

rő polaritásuk miatt más és más mértékben képesek a 

növényi szövetbe behatolni.

Vízben oldódó termékek közül leggyakrabban a savak Ha- 

sói kerülnek forgalomba. Vizoldékonyságuk nem a leg -

U-

j óbb.
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K 1 б х Ъ х omul on hatóanyagú- és 

kévéié k hex bioid hatásának megfigye- 

lását Gx amine ae fajokon végeztük — 2, 4, 10, 20 

mg/l valamint 5, 10 ml/l szex-mennyiség felhasználá

sakor .

Halóián 50 WP gyomiitószel — klóihiómuion hatóanya

gú.

/ЕТ- /4-bx óm-3-klói /eni 1/-И ’ -me t oxi-N ’ -me t il-kaibamid/
С/

c/4/
Bt NH-C-N

N 0-C«,

Uiea tipusu hexbicid gátlá-
FÉNYII

sa

YH__ NABPH-^átp
ÁDP *FÉNY! ///v

m
FERREDOXÍM

/
//- //

XH'

/ r>. ■'f.

\
-í
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Ezavegyület а II» fotoszisztémát képes gátolni, aa 

alap elektrontranszportot, több ponton is hathat. Csi- 

rázáskor vizfelvételi zavarokat okoz.

Keverék herMeid —brómfenoxim+terbutilazim+glüfozat

Brémfenoxim

СНш

2-klór-4-etil-amino-6-terc.butilamino-sz,-triazin=

Terbutilazim

0 0
II

НО-С-СНг- NH - СН,- Р-ОН Glüfozat

он
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A brómfenoxim. az oxidativ foszforiláció szétkapcso

lását idézi elő, a terbutilazim csirázást és sejt- 

osztódást gátol. A viz fotolizisét gátolja, a növé

nyek akkor pusztulnak el, amikor megindul az inten

zív fotoszintézis. A glüfozát peizselő hatású. A 

klórt)! omui on hatóanyagú- és keverék her Meidet el

sődlegesen a kétszikű gyomok irtására használják.

hatásának viss-é sS ó szervesanyag 

gálatát kukorica csiranövényen végeztük. Só szeny - 

nyezés hatásának vizsgálatakor 1 g/l és 5 g/l NaCl 

koncentiációkat használtunk.

Szerves szennyezés /aszparaginsav+glükózzal 'helyete- 

sitve/:

aszpaiaginsav:13,3 mg/l 

d-glükóz :11,2 mg/l hemért mennyiség volt.

Szabadföldi körülmények között tartott te- 

nyészedényeinknél a kezelések, a laboratóriumi körül

mények között végzett kezelésekkel megegyező módon 

történtek. Magvetéssel egyidőben — preemergensen,il

letve a növény két lombleveles állapotában — poszt- 

ejneigensen. Tenyészedényeinket komposzt földdel töl-
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töttük meg, árpa, rozs és zab magvakat vetettünk bele. 

A kezelések folyamán 2,4-D nátrium sójából 0,25 g-ot, 

klórbrómuron hatóanyagú herbicidból 0,50 g-ot és ke

verék gyomirt őszeiből 3 ml/l-t adtunk tenyészedényen- 

ként. A kontroll mind pre- és posztemergens kezeiékor 

csapvizes öntözést kapott. A kisétletek befejezéséig 

a kezelt és a kontroll tenyészedényekben levő nővé - 

nyékét természetes időjárási viszonyok között tartot

tuk. Kisér léteinket három ismétlésben végeztük. Meg

figyeltük, hogy szabadföldi körülmények között növé

nyeink hogyan reagálnak a herbicidekre pre- és poszt- 

emergens kezeléskor, valamint a gyomirtészerék hatá

sának időtartamára vonatkozóan is megállapitásokat 

vontunk le.

Megállapításaink hasznosíthatok az öntözővizeknek a 

terhelési határértékeinek meghatározására, olyan me

zőgazdasági üzemekben, amelyek öntözésre használják 

a különböző szennyező anyagokkal terhelt csatorna-és 

folyóvizeket és vegyszeres növényvédelmet alkalmaz

nak.
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ERED MENYEK I S M E R-KISERLETI
MEGBESZÉLÉSET E T É S E E S

OLAJSZENNYEZETT ÖNTÖZŐVÍZ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA

Az utóbbi időszakban egyre jobban szennyezettek mo- 

torolajjal és gázolajjal a csatornák és a folyóvizek. 

Az országba belépő Duna olaj terhelése 190 t/nap. A 

Budapestnél beömlő tisztitatlan szennyvizek adják a 

hazai Duna szakasz olajszennyeződésének jelentős ré

szét. A Tisza szegedi szakaszán két alkalommal mér - 

tek igen magas olajszennyeződést, 10 mg/l-t. Ha ebben 

az időpontban, ezzel az olajjal szennyezett vizzel ön

tözik a termesztett növényeket, azok károsodását ill. 

pusztulását okozta volna. Számolni kell azzal is, hogy 

olajszennyeződés érheti a vad tipusu populációkat, a 

folyók ártéri-,és csatornák parti növényzetét is. Az 

élővizek olajszennyezettségének a hatását az öntözött 

növényeknél nem nagyon vizsgálták. Pedig lényeges kér

dés, mivel a nagyfokú motorizálódás egyre több motor

olaj szennyezést okoz hazánkban és a világ minden ré-
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szén. A kettőshasznositásu vízrendszerek esetében 

igen nagy jelentősége van ennek, mert ugyanaz a 

viz fogadja magába a szennyezéseket, melyet a nö

vénytermesztésben öntözésre használnak.

A fenti tények adták kísérleteink aktualitását, 

azt hogy kísérleti körülmények között vizsgáljuk 

meg az olaj hatását öntözött termesztett növényen.

Az olajszennyezett öntözővíz hatását babcsiranövé- 

nyen vizsgáltuk. Pre- és posztemergens kezeléseket 

alkalmaztunk /Lásd.:Anyag és módszer/. Preemergens 

kezeléskor 4 napos- etiolált, posztemergens kezelés

kor 8 és 11 napos fényen tartott csiranövényeket 

dolgoztunk fel.

Variánsaink a következők voltak:

1. 20 ml olaj/l csapviz

2. 10 ml olaj/l csapviz

3. 5 ml olaj/l csapviz

4. kontroll / csapviz

Kísérleteink első részében preemergens kezelés hatá

sát vizsgáltuk 4 napos, etiolált csiranövényen. Vizs

gálataink eredményét az 1. táblázatban foglaltuk ösz-

sze.



1. táblázat: Preemergensen kezelt 4 napos etiolált babcsiranö- 
vény mérési eredményei

Peroxidáz enzim 
/enzimegys./g/

Szárazanyag
/%/

Hosszmérés Aszkorbinsav
/ «7g//mm/

Hajtás Gyökér Hajtás Gyökér Hajtás Gyökér Hajtás Gyökér

157,30 166,32 

136,24 170,53 

133,83 154,29

185,8 225,6 

204,0 207,8

197,2 202,4

20 ml olaj/l 57,27 60,53 9,09 8,19
10 ml olaj/l 50,60 52,30 8,71 8,88

5 ml olaj/l 47,20 48,20 9,90 9,51

Iro
04
I

60,27 57,67 10,88 12,33 133,53 181,05240,9 227,0kontroll
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Az 1. táblázatban összefoglalt mérési eredmények 

alapján megállapíthatjuk; hogy az olajszennyezés 

koncentrációjának növekedésével a hossznövekedés 

fokozódik mind a hajtás, mind a gyökér esetében.

A csírázáshoz szükséges vizet a növény a maghé

jon keresztül veszi fel. tíagy olaj koncentráció 

esetén az olaj nem keveredik megfelelő mértékben 

a vizzel, igy a mag a csírázáshoz vizet vesz fel, 

az olajszennyezés nem akadályozza a hossznöveke

dést. Az alacsonyabb koncentráció esetén az olaj- 

viz keverék homogénebb, a vizzel együtt a csírá

zó mag felveszi az olajat is, ez pedig gátolja a 

hossznövekedés megnyulásos szakaszát.

-Vizsgáltuk a babnövények szárazanyagtartalmának 

változását, a mérési eredményeket a kontroll bo

ában adtuk meg. Látható, hogy az olaj koncentrá

ció emelkedése a szárazanyagtartalom csökkenését 

eredményezi mind a hajtás, mind a gyökér esetében-.

A szárazanyagtartalom alakulása a csírázáskor a 

növénybe ténylegesen bejutott olaj mennyiségével 

áll kapcsolatban. A kisebb olajkoncentrációju ol

datban az olaj felvehető keveréket képez a vizzel, 

igy a megnyulásos növekedés gátlása kisebb koncent-
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rációknál fokozottabb mértékű. A növekedés megnyu- 

lásos részének az akadályozása kisebb víztartalmat 

is jelent, igy a szárazanyag mennyisége növekedett. 

Az aszkorbinsav tartalom megváltozása a növényi sző-, 

vetekben a végoxidázok, pl. az aszkorbinsav-oxidáz 

aktivitásának a változásával kapcsolatos. Terminá

lis oxidázok hatására az aszkorbinsav oxigén jelen

létében dehidro-aszkorbinsavvá alakul, A folyamat

ban az aszkorbinsav mint elektron-donor szerepel.A 

terminális oxidázok a légzési láncban hoznak létre 

változást. A növényi szövetek sérülése, a kórokozók 

által történő megbetegitése a végoxidációs folyama

tok fokozódását eredményezik. Az olajszennyezés 

anyagcserefolyamatok intenzitását szintén befolyá - 

solja, ez a végoxidázok aktivitásával, ill. a szub- 

sztrátok mennyiségének a megváltozásával nyomon kö

vethető.

Az össz-aszkorbinsav mennyisége a kezelt növény haj

tásában a csapvizen nevelt kontroll.hajtásához ha - 

sonlitva kisebb értékű, a gyökérben lévő aszkorbin

sav mennyisége a kontrolihoz közeli érték. A kezelt 

növény gyökerének károsodása az olaj koncentrációjá-

az
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nak emelkedésével fokozódott. Gátolta a gyökéi te

vékenységet, a gyökéi vizfelvételét és ezzel párhu- 

zaraosan emelkedett az össz-aszkorbinsav mennyisége

is.

A peioxidáz enzim aktivitásának változását mérve a 

következőket mondhatjuk el; pieemergens kezeléskor 

a hajtásban kismértékben nő az enzim aktivitása az 

olajkoncentráció emelkedésével. A gyökérnél számot

tevő változás nem észlelhető.

További kisérléteinkben a preemergens kezelésnél al

kalmazott olajkoncentrációkat posztemergensen hasz

náltuk, a kontrollt továbbra is csapvizen tartottuk. 

Vizsgáltuk az össz-oldható fehérje mennyiségének és 

a peioxidáz enzim aktivitásának a változását, méré

si eredményeinket a 2. és a 3. táblázatban foglal

tuk össze.
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2. táblázat: 8 és 11 napos posztemergensen kezelt 

babcsiranövény hajtásában az össz- 

oldható fehérje tartalom változása, 

Г/g friss súlyra számitva

Haj t á s
Variánsok

11 napos8 napos

20 ml olaj/l 

10 ml olaj/l 

5 ml olaj/l

8761014
1110 954
1140 1122

1265 1365kontroll/csapv.

A 8 és 11 napos babcsiranövény posztemergens kezelé

sekor megfigyelhettük, hogy a pusztulás fokozatosan 

következikbe, a növények teljesen elpusztulnak. Az 

oldható fehérje tartalom az olajkoncentrációk emel

kedésével és a napok számának növekedésével csökkent,

ami ebben az esetben,a lágy szöveti szerkezetű babnál 
a pusztulási folyamatokat jelzi.



- 31-

3. -táblázat: 8 napos posztemergensen kezelt bab- 

csiranövény hajtásában a peroxidáz 

enzim aktivitásának változása, en

zimegység/g friss súlyra számitva

HajtásVariánsok

20 ml olaj/l 

10 ml olaj/l 

3 ml olaj/l

142,86

186,47

188,27

kontxoll/csapv. 126,92

Az általunk alkalmazott olajkoncentrációkat poszt- 

emergens kezeléskor a bab növények nem viselik el, 

elpusztulnak. Ezt a pusztulási folyamatot kiséri 

nyomon a peroxidáz enzim aktivitásának megváltozá

sa.

Az olajjal szennyezett viz hatásának vizsgálati e- 

redményeként a következőket mondhatjuk el; magve-
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tóssel egyidőben adva a különböző olajkoncentráció- 

ju oldatokat, vagyis preemergens kezelést alkalmaz

va, az alacsonyabb koncentrációjú oldatok jobban 

gátolták a növekedést mint a magasabb koncentráció- . 

juak, de a csiranövények láthatóan nem károsodtak.

A növekedés gátlásának fokozódásával a szárazanyag- 

tartalom felhalmozódása is fokozódott. Ugyanezen 

olajkoncentrációju oldatokat posztemergensen alkal

mazva a 8 és 11 napos babnövény pusztulását eredmé

nyezte.

.

•OLAJ ÉS HERBICID /2,4-D Ma sója/ EGYÜTTES HATÁSÁNAK

VIZSGÁLATA

A motorolaj a viz felszinén úszva megváltoztat

ja a viz egészséges oxigén ellátását és az anaerob 

folyamatoknak kedvez. Ezt a hatást a növényvédősze

rek kimosódása még csak fokozhatja, hiszen e vegyü- 

letek kis mennyisége is nagy hatású, különösen ha

Ф Vs
4
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hormon tipusu anyagról van szó.

Kisérlegeinkben a motorolaj és a diklór-fenoxi-e- 

cetsav nátrium sóját együtt alkalmaztuk egyszikű 

és kétszikű növények preemergens kezelésére, labo

ratóriumi körülmén3>'ek között. Az előkisérleteket 

több növényfajjal végeztük, ezek közül vállasztot- 

tuk ki a legjellemzőbb változásokat mutató MEB ár- 

pa hibridet, az indanélküli spárgatököt, valamint 

a kecskeméti fürtös csemege uborkát. A kezelt min

táknál 1,2,4 mg/l koncentrációban oldott 2,4-0 nát

riumsóját + 2 ml/l motorolajat adtunk.

Az árpa csiranövények csirázását nem gátolta 

•a kezelés, a csiranönények növekedését csak a 10 

ml/l olajkoncentráció és 2 mg/l 2,4-0 hatóanyag e- 

gyüttesen volt képes felfüggeszteni. Ekkor a gyökér 

növekedése szinte teljesen gátlódott, a hajtás hosz- 

sza 50%-kal csökkent. A spárgatök csírázá

sát ugyanez a kezelés teljesen meggátolta. A hatóa

nyagok tartalmát a felére csökkentve, 5 ml/l olaj 

és 1 mg/l 2,4-0 nátriumsójával végzett kezeléskor 

azonban a spárgátok is kicsirázott. A hét napos no-
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vények hajtás hossza 1,6 mm, a gyökér hossza pedig 

ennek a fele volt. A kontroll növények hajtás-, és 

gyökér hossza egyaránt meghaladta ekkor már a 4 mm- 

-t. Az olaj és a herbicid együttes kárositó hatására

reagált a legérzékenyebben. A pre- 

emergensen adagolt 2 ml/l olaj és 1 mg/l 2,4-D nát

riumsója a kecskeméti fürtös csemege uboka fejlődé

sét teljesen visszavetette, a magvak csirázását kö

vetően hamarosan elpusztultak a csiranövények. 

Tesztnövényeink eltérő érzékenységét jelző paramé

tereket a 4. táblázatban foglaltuk össze.

uborkaaz



táblázat: Motorolaj és a 2,4-D nátriumsójának hatása 

preemergensen kezelt növényekre
4.

Peroxidáz enzim 

/enzimegys. /g/
Hosszmér-és

/mm/KezelésTesztnövények
HajtásHajtás Gyökér

ÁRPA I
OJ6 napos 10 ml olaj/l

H“
2 mg 2,4-D/l

58,957,3 4,7 'Л
I

55,6kontroll 135,7115,5
SPÁRGATÖK 

7 napos 5 ml olaj/l 
+

1 mg 2,4-D/l

1,6 43,20,8

kontroll 22,44,44,1
UBORKA

2 ml olaj/l 
4*

1 mg 2,4-D/l

3 napos 33,06,3 14,2

kontroll 28,259,233,7
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Kisérleteink második készében az igen érzékenyen 

reagáló uborka csiranövényeket részletesebben 

vizsgáltuk meg, így a kezelt és a kontroll növé

nyek össz-aszkorbinsav tartalmát, valamint az 

össz-fenol és az össz-oldható fehérje mennyisé

gét is meghatároztuk.

A vizsgált össz-fenol mennyiség hirtelen növeke

dését vártuk a kezelés hatására, de a várt elté

rés a 3 napos, preemergensen kezelt uborka növény

nél a fenolmennyiség változása alapján nem volt 

kimutatható, bár az oldható protein tartalom a 

kezelt növényekben erőteljes növekedést mutatott. 

Lásd.:5 táblázat.



5* táblásai:: 3 napos, preemergensen kezelt uboika 

csiranövények mérési eredményei

I
-<]Iössz-oldhatóOssz-fenolOssz-aszkorbinsav

Kezelés
mennyiség /t/g/ fehérje /mg/g/tar talom/í’/g/

2 ml olaj/l

206,0158,0 181,0+
1 mg 2,4-D/l

kontroll/csapv. 150,0180,0150,0
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Az olaj és a 2,4-D alapú herbicid együttes al

kalmazásakor árpa, spárgatök és uborka csiranövé

nyeken azt tapasztaltuk, hogy a kezelés a csirázás 

folyamatát eltérőmódon befolyásolta az egyszikű és 

kétszikű növényeknél. Az olaj, a csirázás folyama

tához nélkülözhetetlen vizfelvételi folyamatokon 

keresztül fejti ki hatását, mig a 2,4-D alapú her- 

bicid, mint hormonhatásu anyag a csirázás növényé

lettani folyamataiban okoz változásokat. Megfigyel

hettük, hogy a kétszikű növényeket az ólaj-herbicid 

együttesen erőteljesen károsította; az egyes fajok 

eltérően reagáltak. Az általunk alkalmazott kezelé

sek hatására,vizsgálati növényeink közül az uborka 

reagált a legérzékenyebben. Azt is megállapíthattuk, 

hogy preemergcns magvetéskor a csirázás első három 

napján még kevésbé káros a hatás, mint a hetedik 

vagy a nyolcadik napon, amit a spárgatöknél is ész

lelhettünk.

2,4-D ALAPÚ HERBICID HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA

2,4-D és más'gyomirtó hatású szintetikus vegyü-
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letek hatékonysága szemben a csak auxin jellegű 

indol vegyületekkel azon múlik, hogy a növényi 

sejtekben hosszabb ideig maradnak meg elbontat- 

lanul és fejtik ki hatásukat. Ezek a vegyületek 

az érett magvakból kifejlődött csiranövényeken 

komoly elváltozásokat idézhetnek elő. Radioak

tiv izotópos és általában kórélettani vizsgála

tok megállapították, hogy a sejtek pusztulását 

végső fokon nem az okozza, hogy a vegyület köz

vetlenül megmérgezi a sejtet, hanem hogy annak 

a növekedés-egyensúlyában tartós zavar áll be.

Az egész szervezet rendkívül érzékeny hormon-és 

enzimalapon működő gátlás-serkentés egyensúlya 

felbillen, és a növény harmonikus fejlődését 

teljesen megzavarja.

Kísérleteinket laboratóriumi és szabadföldi 

körülmények között végeztük, vizsgálva a 2,4-D 

nátriumsójának pre-és posztemergens kezelések 

során kifejtett hatását. Laboratóriumi kísérle

teinknél 4 mg/l és 10 mg/l herbicid koncentráci

ókat alkalmaztunk, mig a szabadföldi körűimén:шГЁ
V-'<Á

■ &
&
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között tartott tenyészedényekbe 0,25 g 2,4-D-t 

jutattunk.

A 2,4-D nátriumsója herbicidet, ha preemergen- 

sen, alacsony koncentrációban alkalmaztuk, akkor a 

kisebb szermennyiség hatására az érzékeny növények 

osztódó szöveteiben fokozott működés indult meg. Az 

erőteljes sejtosztódás torznövekedéseket, csavaro

dásokat, görbüléseket okozott, s minthogy az osztó

dó szöveteket boritó kéreg és az egyéb szövetek 

nem tudták a fokozott növekedést követni — fel

repedtek. A túlhajtott serkentés miatt a gyökérek 

száma megnőtt. A fokozott növekedést és az ennek 

megfelelő szárazanyagtartalom alakulását a 6. és 

a 7. táblázat szemlélteti. A peroxidáz enzim aktivi

tása kevés eltérést mutat a kontrolihoz viszonyítva.

Nagyobb szermennyiség preemergens alkalmazása

kor, a gyökerek növekedésében gátlás nyilvánult meg, 

ezt mutatja a 6. és a 7. táblázat is. A gyökér nö

vekedése a kontrolihoz képest 50%-kal csökkent /ki

vétel: zab csiranövény/. A gyökerek növekedésének 

megszűnte súlyosan-befolyásolta a talajból történő
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viz- és tápanyagfelvételt. A gátlási szakasszal 

egyidejű serkentési hatás folytán a szál tápa

nyagvezető csatornáiban /floem háncsedényeiben/ 

a sejtek káros szaporodása és burjánzása követ

keztében a tápanyagvezetés megszűnt a gyökerek 

éheztek, a növény elpusztult /kiv:zab csiranö

vény/. A peroxidáz enzim aktivitásának fokozó

dása a növény pusztulásának az előrehaladását 

jelzi.



6.táblázat: Pieemezgensen 2,4-D alapú herbiciddel kezelt, 

sötétben csiiáztatott rozs és zab csiranövény 

mérési adatai

ROZS ZAB
I

г\эHosszmérés/mm/ Szárazanyag/^/ Hosszmérés/mm/ Szárazanyag/%/ IVariáns

Hajtás Gyökér Hajtás Gyökér Hajtás Gyökér Hajtás+Gyökér

10 mg/l 

4 mg/l
65 57 5619 11,50 14,40

9,30 11,10
7,51

96 106 60 82 6,55

kontroll 44 6391 110 9,45 8,50 7,57



7.táblázat: 2,4-D nátriumsójával preemergensen kezelt, 

sötétben csíráztatott, 5 napos árpa csira- 

növény mérési adatai

Hosszmérés Szárazanyag Peroxidáz enzim
I/mm/Variáns /%/ /enzimegys./g/ ->

V/J
IH ajtós Gyökér Hajtás+Gyökér Hajtás

10 mg/l 

4 mg/l
76 60 8,52 198

11677 7,54 183

kontroll 85 127 8,00 185
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a 2,4-D hatóanyagú herbicid posztemergens alkal

mazásakor, a szer általunk alkalmazott különböző kon

centrációjú oldatai, amelyek megegyeztek a preemer - 

gens kezelésnél alkalmazott oldatok koncentrációival, 

nem okoztak kárt töményebb koncentrációban sem, amely 

pedig preemergensen alkalmazva erősen károsította a 

növényeket és akadályozta a fejlődést, végül a növé

nyek pusztulása következett be. Ezt mutatja a szá - 

razanyag felhalmozódása és a peroxidáz enzim aktivi

tásának az alakulása a 8. és a 9. táblázatban.



8.táblázat: 2,4-D natriumsójával poszteraezgensen kezelt,
8 napos xozs és zab csiranövény mérési adatai

ZABROZS

Hosszmér és/mm/ Szárazanyag/#/ Hosszmérés/mm/ Szárazanyag/#/Variáns I

Hajtás Gyökér Hajtás Gyökér-Hajtás Gyökér Hajtás Gyökér

10,45 6,25

10,35 6,85
6914,25 7,6010 mg/l 

4 mg/l

9273 43
5813,45 8,30 9180 45

10,20 6,706913,95 8,40 9493 49kontroll



9.táblázat: 2,4-D nátriumsójának posztemergens alkalma

zása, 6 napos árpa csiranövény mérési ered
ményei

I
-p*
CT\Hosszmérés Szárazanyag 

/%/

Peroxidáz enzim I

/mm/ /enzimegys./g/Variáns

Hajtás Gyökér Hajtás Gyökér Hajtás

10 mg/l 
4 mg/l

78 10,65 10,20 

85 10,25 9,70

88 158
103 153

kontroll 94 89 10,40 9,30 155
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A szabadföldi körülmények közöl;t -tartott tenyész- 

edényekbe 0Д5 g 2,4-D nátriumsóját adagoltunk. A te- 

nyészedényeket árpával vetettük be. A vizsgálat ide

jén száraz, napos idő volt, A tenyészedényekbe Juta

tott herbicid az első vetéskor mind pre-és posztemer- 

gensen a növények pusztulását okozta. A növények pusz

tulása után újra bevetettük a tenyészedényeket, keze

lést már nem alkalmaztunk. Megállapíthattuk, hogy a 

2,4-D nátriumsójának a károsító hatása, az általunk 

alkalmazott koncentrációt figyelembe véve, 22-23 nap 

után nem észlelhető, egészségesen fejlődő növényeket 

kapunk.

A KLÓRBRÓMURON HATÓANYAGU-ÉS KEVERÉK HERBICID HATÁSÁ

NAK VIZSGÁLATA

A vízgazdálkodás harmadik főtételeként szerepel 

az öntözés, amely az 1985-£e becsült értékek alapján
3

2,7-3,7 milliárd m víztömegnek felel meg. A halas

tavak becsült vízmennyisége ekkor már 0,8 milliárd m3
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lesz. Ez a vizmennyiség az, amelynek a szennyezését, 

főként a nehezen lebomló szerves vegyületek tekinte

tében minimalizálni kell.

Vizsgálatainkat a klórbrómuron'hatóanyagú és a 

keverék herbiciddel végeztük. Preemergens és poszt- 

emergens kezeléssel néztük e gyomirtószerek hatását 

árpa, rozs és zab csiranövényekre. Ezeket a teszt

növényeket alkalmaztuk a szabadföldi tenyészedényes 

kísérleteinknél is. A laboratóriumi vizsgálatok so

rán meghatároztuk a növények fejlődési paraméterein 

kivül az össz-oldható fehérje tartalmat, valamint 

mértük a károsodást érzékenyen jelző peroxidáz en

zim aktivitását. Tenyészedényes kísérleteink alap

ján megállapításokat tettünk a hatóanyag élettarta

méira vonatkozóan.

Az urea-tipusu herbicidekkel több kísérletet vé

geztek, a kárositó hatás a fotoszisztém II-nél követ

kezett be. így vizsgálták a klórbrómuron hatását is, 

de a preemergens kezeléskor kifejtett hatására vonat

kozóan irodalmat nem találtunk. Ezért mi kísérletein

ket preemergens kezelésekkel végeztük, etiolált csi

ranövényt vizsgáltunk a csirázás 5. napján.
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Megállapithattuk, hogy a klóibrómul on 2 és 4 mg/l

es koncentiációi, valamint ezek ötszörös mennyisége 

sem gátolta a csiranövények növekedését és fejlődé

sét, sőt a gyökér és a szár megnyulásos növekedésé

nek kedvezett mindhárom tesztnövénynél. /10.táblá

zat /

10.táblázatrPreemergens klórbrómuron kezelés hatá

sa 5 napos, etiolált csiranövények nö

vekedésére és a növények szárazanyag

tartalmának alakulására

Hosszmérés/mm/ Szárazanyag tait./%/
Variáns

l
Hajtás Gyökér Hajtás Gyökér I

!
iARPA

2 mg/l 
4 mg/l 

10 mg/l 
20 mg/l 
kontr oil

77 7,57
7,52
7,57
7,95
7,30

7,70
7,30
6,35
6,85
7,22

122
11680

84 128
86 125
73 118

ROZS
672 mg/l 

4 mg/l 
10 mg/l 
20 mg/l 
kontr oil

106 10,40
8,20
7,30
6,85
6,90

9,05
9,40
8,12
8,20
8,48

65 90
70 119
68 117
65 112

ZAB
2 mg/l 
4 mg/l 

10 mg/l 
20 mg/l 
kontr oil

52 73 7,10
6,72
7,75
7,02
7,40

5,58 
5,75 
8,50 
7,00 
6 ,80

58 80
55 79
56 70
54 72
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A növények szárazanyagjai-talmát vizsgálva, a klór- 

biómuion alacsonyabb koncentrációi a kontrolinál 

magasabb értékeket eredményeztek a gyökérben és a 

hajtásban is. Magasabb koncentrációknál, többség

ben, a szárazanyagtartalom a kontroll értékei alá 

csökkent. A kezelés következtében a hajtás fejlő

désének kontrolitól való eltérését az első levél- 

szint peroxidáz enzim aktivitásának a változásá

val kisértük figyelemmel. Mérési eredményeinket a 

11. táblázatban foglaltuk össze.
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lie táblázat:KIórbrómuron kezelés hatása az 5 napos 

csiranövények peroxidáz enzimaktivitá

sába az első levélszintben

Peroxidáz enzimHatóanyag

koncentrációTesztnövény /enzimegység/g/

18110 mg/l 

20 mg/l

ARPA
161

kontroll 175

12610 mg/l 

20 mg/l

ROZS

157

kontroll 177

12710 mg/l 

20 mg/l

ZAB

125

141kontioil

Az árpa érzékenysége a kontroll értékeket figyelem

be véve a rozséval közel azonos. Mégis a kezelések-
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re a két faj eltérően reagált, az árpánál a peroxi

dáz enzim aktivitása a kisebb koncentrációnál mege

melkedett, mig a rozs és a zab esetében az enzimak

tivitás csökkent. A klórbrómuron hatóanyagú herbicid 

preemergens alkalmazása, az általunk adagolt gyomir

tószer koncentrációkat figyelembe véve, nem károsí

totta növényeinket.

További kísérleteinknél a keverék gyomirtószer 

hatását vizsgáltuk meg az árpa, rozs és zab csira

növényeken. Preemergens és posztemergens kezelések 

alkalmazásakor 2,5 ml/l és 5 ml/l szerkoncentráci

ókat használtunk,

A keverék gyomirtószer preemergens adagolása gá

tolta a vizsgált csiranövények növekedését és fejlő

dését, a gátlás mértékének megfelelően a szárazanyag

tartalom megemelkedett. Vizsgáltuk az aszkorbinsav 

mennyiségének, valamint a peroxidáz enzim aktivitásá

nak az alakulását is. Kísérleti eredményeinket a 12. 

táblázat tartalmazza. A kezelések fajonkénti eltérő 

hatása Jól megfigyelhető, de egyik növénynél sem ve

zetett a pusztuláshoz, amit a peroxidáz enzim akti

vitásának az alakulása is mutat.



12.táblázat:Keverék gyomirtószerrel preemergensen kezelt, 

sötétben csíráztatott Gramineae fajok mérési 
adatai

Hat óanyag 

koncentr áció
Teszt
növény

H a s
Hosszmérés Szárazanyag Aszkorbinsav Peroxidáz enzim

/enzimegység/g/
I

VJH/*Ук//58//mm/ I
ÁRPA/5nap/ 71 

R0ZS/5nap/ 64 

ZAB/10nap/ 149

1267,86
9,40
6,90

207
5 ml/l 388 208

347 244
ÁRPA/5nap/ 67 

R0ZS/5nap/ 71 

ZAB/10nap/ 135

1372037,95
10,00
5,10
7.40 

9,30
4.40

2,5 ml/l 381 251
314 259

ÁRPA/5nap/ 87 

R0ZS/5nap/ 92 

ZAB/10nap/ 196

123211
364 249Kontroll

316371
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A keverék gyomirtószerrel posztemergensen kezelt 

növények a növekedésben és a fejlődésben jól észlel

hető eltéréseket mutattak a kontrolihoz viszonyítva.

A herbicides kezelés gátolta a 10 napos árpa növények 

növekedését, a kezelt növényekben a szárazanyagtarta- 

lom növekedett, az aszkorbinsav mennyisége és a pe- 

roxidáz enzim aktivitása is magasabb értéket adott a 

kontrolinál. Az árpához hasonlóan a rozs növények is 

a posztemergens kezelés hatására 10 napos korban je

lentősen károsodtak. A levelek száradásnak indultak, 

a növények hamarosan elpusztultak. Az aszkorbinsav 

mennyisége a vizsgált koncentrációknál egyaránt emel

kedést mutatott. A peroxidáz enzim aktivitása pedig 

50%-kal emelkedett a töményebb koncentrációval tör

tént kezeléskor. A zab növények a keverék gyomirtó 

hatását viszonylag jobban tolerálták. A 15 napos zab 

növények hajtásának növekedése szintén gátolt volt, 

bar a kezelés kárositó hatása csak később jelentke

zett, de a zab esetében is — a másik két vizgálati 

növényhez hasonlóan — a növények pusztulását eredmé

nyezte. Kisérleti eredményeinket a 13. táblázatban 

foglaltuk össze.



13*táblázat:Keverék Gyomirtószerrel posztemergensen 

kezelt növények mérési eredményei

Hajtás és első levélszint
Variáns Hosszmeres Szárazanyag Aszkorbinsav Peroxidaz enzim

/enzimegys./g//*7r//mm/ /%/

ÁRPA 10 napos
5 ml/l 

2,5 ml/l 
kontr oil

153104 10,78 
9,98 
9,56

441 I115 279 142 VJl
139 301 U1130 I

ROZS 10 napos
5 ml/l 

2,5 ml/l 
kontroll

96 39610,00
10,20
9,70

810
96 465 481

336113 450

ZAB 15 napos
5 ml/l 

2,5 ml/l 
kontroll

15,60
9,90
9,60

69189 411
101 724 421

650133 398
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Lab or ától iumi kísérletek mellett szabadföldi kö

rülmények között tartott tenyészedényekben is megvizs

gáltuk a klórbrómuron hatóanyagú herbicid, valamint a ' 

keverék gyomirtószer hatását. A tenyészedényeket árpá

val vetettük be. A vizsgálat idején száraz, napos idő 

volt. Tenyészedényenként 0,5 g klórbrómuron hatóanya

got, illetve 3 ml/l keverék gyomirtószert adagoltunk.

A tenyészedényekbe jutatott herbicidek mind pre- és 

posztemergensen a növények pusztulását okozták. A nö

vények pusztulása után ismét bevetettük a tenyészedé

nyeket, kezelést fiikor már nem alkalmaztunk. Megálla

píthattuk, hogy a klórbrómuron hatása a kezelést kö

vető 62 napig változatlan maradt. A keverék gyomirtó 

hatásának élettartama a klórbrómuron-hoz hasonló volt.

SÓ ÉS SZERVESANYAG HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA TERMESZTETT

NÖVÉNYEN

Az Alsó-Tisza vízrendszerébe azokban az években, 

amikor az áradás okozta jelenségek augusztus középé-
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ig is eltartanak, jelentős mennyiségű szervesanyag 

kerül. A folyóviz szervesanyagban meglehetősen dú

sított öntözővízként való alkalmazásakor, a nagy 

szervesanyag tartalomra, eltérően reagálnak a ter

mesztett növények. A szervesanyag hatását, amely á- 

radáskor termőföldeken is megmutatkozhat, laborató

riumi körülmények között kezdtük el vizsgálni. A 

szervesanyag szennyezést aszparaginsawal és glü

kózzal helyettesitettük. /Bemért anyagmennyiség: 

aszparaginsav 13,3 mg/l; glükóz 11,2 mg/l. volt./

Az utak sózása — városok és országutak terü

letén egyaránt — a só kárositó hatásának problé

máját veti fel. Ez adta a gondolatot, hogy kísér

leteinknél egy termesztett növényen vizsgáljuk meg 

a só kárositó hatását. /Bemért BaCl: 1, 5 g/l volt/ 

A szervesanj'ag szennyezés és a só kárositó ha

tását kukorica csiranövényen vizsgáltuk meg. Mind

két esetben preemergensen kezeltük a növényeket. 

Vizsgálataink eredményét a 14. táblázat tartalmaz

za.



^Mhlázat :Pr eemergensen adagolt só és szervesanyag 

hatása etiolált, 6 napos kukorica csira

növényre

I
VJl
CD
I

Peroxidáz enzimHosszmér és üssz-fenol

/*/g//enzimegys. /g//mm/Variáns
/ath 3 sa

5 g NaCl/1 

1 g üfaCl/l

12,50 280.19

260.19

3800
28,70 3660

szervesanyag

szennyezés 30,10 263,45 2880

kontroll/csapv. 42,30 265,16 2790
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Megá 1 lapithai:tűk, hogy az általunk alkalmazott 

só-és szervesanyag szennyezés a csírázást, valamint 

a növekedést gátolja. A gátlás mértéke függött a kon

centrációtól. Legkár ősit óbb hatást a töményebb NaCl 

váltott ki. Legkevésbé volt káros hatása a szerves

anyag szennyezésnek. Mindezeket Jól mutatja az asz- 

korbinsav illetve a fenol mennyiségének alakulása.

kísérleti eredmények értékelése irodalmi adatok
ALÁPJÁN

Preemergensen alkalmazva 4 mg/l 2,4-diklór-fe- 

noxi-ecetsav nátriumsóját — serkentette a vizsgált 

Gr amineae-k növekedését, ugyanezt tapasztalta 1977- 

ben Richardson is. 10 mg/l 2,4-D nátriumsója gátol

ta a zab kivételével a gyökér növekedését. A száraz

anyagtartalom a nagyobb vegyszerkoncentráció hatásá

ra növekedett — hasonló adatokat közölt az irodalom

ban Johson /1977/. A herbicid koncentrációjának emel-
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kedésével párhuzamos a növények károsodása, ez más 

herhicideknél is tapasztalható, igy a simazin és a 

diurea esetében is, amit Watschke 1976-ban közölt.

A zab növény károsodás mentesen viselte el a 2,4-D 

natriumsójának töményebb koncentrációját is. Ez is 

mutatja, hogy a herbicid hatása fajonként eltér. 

Meggyőződhettünk arról is, hogy a 2,4-D nátriumsó

ja akkor fokozza a peroxidáz enzim aktivitását, ha 

olyan koncentrációban adagoljuk, mely a növényeket 

károsítja ill. elpusztítja. Posztemergens kezelés

nél ezt nem tapasztaltuk, ebből következtettünk ar

ra, hogy mindhárom növény károsodás mentesen viseli 

el a herbicidet. Ezt azért is valószinüsithetjük, 

mert árpa csiranövénnyel is végeztük a kísérleteket, 

mely növény pedig a legérzékenyebben reagált a 2,4- 

D hatóanyagú herbicid koncentrációira. A tenyésze- 

dényes kísérleteknél az alkalmazott 0,5 g szerkon

centráció olyan magas dózisnak bizonyult, hogy a nö

vények elpusztultak mind a preemergens és a poszte

mergens kezelés hatására. Megállapíthattuk, hogy a 

2,4~diklór-fenoxi-ecetsav nátriumsójának káros hatá

sa 22-23 napig megmarad — irodalomban 10 hétig is
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változatlannak irtják. /Toistensson, 1975/

A klórbrómuron taitalmu herbiciddel a "Maloran”- 

nal kapcsolatosan irodalmat nem találtunk. Az urea- 

tipusu herbicidek posztemergens adagolásban a foto

szintézisnél fejtik ki gátló illetve gyomnövény pusz

tító hatásukat. Ezek a herbicidek a fotoszintézis 

fény szakaszában hatnak. Ez természetesen elsődleges 

hatás melyhez több másodlagos hatás is járul. Külön

böző urea-tipusu herbicidekről mutatták ki, hogy gá

tolják a fotoindukálta elektrontranszportot és az 

ehhez kapcsolt foszforilációt. A legtöbb elektron- 

transzportot gátló herbicid akciójának helye szorosan 

a II. fotoszisztémához kapcsolódik, tehát az idekap

csolt reakciókat gátolják. így az alap elektrontransz

portot és a nem ciklikus elektrontranszportot, ahol a 

viz az elektrondonor és a J>TADP+ vagy ferricianid az e- 

lektronakceptor, A második fényszakasszal szorosan ösz- 

szefüggő reakció ut egy esetleg több pontján hathat a 

szubsztituált karbamidok közül a klórbrómuron. Kísér

leti meggondolásunk a klórbrómuron hatóanyagú herbicid- 

del az volt, hogy magvetéssel egyidőben,^»|i
H %

nrgens<v
te% O:

Ci-
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kezelésnél vizsgáljuk. Laboratóriumi kisér léteink

nél, az általunk alkalmazott koncentrációk, vizfel- 

vételi zavarokon kivül különösebb problémát nem o- 

koztak a csiranövények növekedésében, A szabadföldi 

tenyészedényes kisérletek esetében az alkalmazott 

lclórbrómuron koncentráció m.ind preemergensen, mind 

posztemergensen elpusztította. a növényeket. A vegy

szer hatása 62 napig változatlan formában megmaradt.

A keverék gyomirtószer hatóanyagai: brómfenoxim, 

terbutiazim és glüfozát — ezek együttes hatásmecha

nizmusáról az irodalomban még nem olvastunk. .A bróm

fenoxim és a terbutilazim Imtását vizsgálták ugyan, 

de csak külön-külön. /Patterson, 1973./ Általánosság

ban megállapítható az, hogy az ioxinil herbicid és a- 

nalógjai az oxidativ foszforilációt szétkapcsolják.A 

halogén szubsztituensek hatékonyságának sorrendje jod- 

bróm- klór. Az oxidativ foszforiláció szét tagolása a- 

zonban nemcsak az ilyen tipusu herbicidekre jellemző, 

hanem az általános növekedési zavarokat okozó herbi- 

cidek közül a 2,4-D hatóanyagunkra is.A halogén 

szubsztituens hatóanyagú herbicideket másodlagosan 

számtalan káros anyagcsere változás és növekedési za-
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var is kiséri, melyek együttesen a növények pusztu

lását okozzák. Energia hiánykan a szintézis folyama

tok leállnak és a szétkapcsolás következtéken a lég

zés fokozódik, kimeriti a sejtek tartalék anyagát és 

az egész növényt. Az ilyen tipusu herkicidek keavat- 

koznak a mitokondriális elektrontranszportka, az ATP 

szintéziske, ezzel megbénítják az energianyerő folya

matokat, és ennek következtéken valamennyi életfolya

mat súlyos zavart szenved. Preemergens adagoláskan a 

keverék herkicid mindkét koncentrációját az árpa, a 

rozs és a zak jól tűrte /gyökér növekedés kicsit gá

tolt volt/. Posztemergensen alkalmazva a herkicidet 

azt tapasztaltuk, hogy mindhárom növény a szerkoncent

rációkat csak kizonyos ideig viseli el. A közeli pusz

tulást jelezte az aszkorhinsav mennyiségének és a pe- 

roxidáz enzim aktivitásának emelkedése. A laboratéri- 

umi vizsgálatok alapján valószinüsithetjük, hogy a ke

verék herkicid gyorsan pusztit és posztemergens adago

lásnál fajonként és fajtánként meg kell határozni a 

koncnetrációt. A vegyszer igen gyors fitotoxicitását, 

illetve pusztitó hatását tapasztalhattuk a szabadföl

di körülmények között tartott pre-és posztemergens ко-
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zelésü tenyészedényes kisér léteinknél is.

A só és szerves szennyezés hatását preemergens ke

zelés alkalmazásakor vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy 

az általunk alkalmazott koncentrációk a csírázást és a 

növekedést gátolták. A gátlás mértéke a koncnetrációtől 

és a növény korátél függött — hasonló eredményeket kö

zölt az irodalomban Shukla is /1977/.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Olajszennyezeti; öntözővíz hatását bab csiranö

vényen vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy az álta

lunk, preemergensen alkalmazott olajjal terhelt viz 

a csírázást és a növekedést befolyásolja, posztemer- 

gensen pedig a növények pusztulását okozza.

Vizsgáltuk az olaj és a 2,4-D alapú herbicid e- 

gyüttes hatását. Preemergens kezelést alkalmaztunk 

spárgatök, árpa és uborka csiranövényeknél. Megfi

gyelhettük, hogy az általunk alkalmazott vegyületek 

gátolják a kétszikű növények növekedését, valamint 

növényfaj ónként eltérő hatást eredményeznek /ubor

ka és tök/. Preemergens magvetésnél a csirázás el

ső három napján még kevésbé káros a hatásuk /ubor

ka/, mint a 7. vagy a 8. napon, amit a spárgatök

nél észlelhettünk.

2,4-D nátriumsójával végzett kísérleteinknél ta

pasztaltuk, hogy az alkalmazott, alacsonyabb 2,4-D
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nátriumsó koncentráció minden kísérleti növényünk 

növekedését és fejlődését serkentette. Töményebb 

koncentrációban, preemergens adagolásban az árpa és 

a rozs csiranövények növekedését gátolta, a zab csi

ranövényt nem kárositotta. Posztemergens kezeléskor 

mindhárom növény egyformán reagált, jól tűrték a 

vegyszert. Szabadföldi tenyészedényes kisérléteink

nél alkalmazott koncentráció pre-és posztemergensen 

is gátolta a növények növekedését és fejlődését, majd 

pusztulásukat okozta. Megállapíthattuk, hogy a szer 

kárositó hatása 22-23 nap után nem észlelhető, a to

vábbi vetés folyamán egészségesen fejlődő növényeket 

kap tunic.

A klórbrómuron hatóanyagú herbicid az általunk al

kalmazott koncentrációban, preemergens kezeléskor nem 

kárositotta a növényeket.Hasonló eredményt kaptunk a 

keverék gyomirtószer preemergens alkalmazásakor is. A 

keverék gyomirtószer posztemergens adagolása esetén 

azt tapasztaltuk, hogy hosszabb - rovidébb idő alatt a 

növények pusztulását okozza. Tenyészedényes kísérlete

inknél megállapíthattuk, hogy a klórba:ómuron hatóanya

gú herbicid és a keverék gyomirtószer szabadföldi kö-
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zött, esőtlen időszakban, 62 napig megtart оita hatását. 

Az általunk alkalmazott koncentrációk a növények pusz

tulását eredményezték preemergens és posztemergens ke

zelés alkalmazásakor egyaránt.

A só és szervesanyag hatását — preemergens adago

láskor — kukorica csiranövényen vizsgáltuk. Megálla

pítottuk, hogy az általunk alkalmazott koncentrációk a 

csírázást és a növekedést gátolták. A gátlás mértéke a 

koncentrációtól és a növény korától föggött.

Kísérleteinket herbicidekkel, egyéb vegyületekkel és 

szennyvizek alkalmazásával a növényi adaptáció szem

pontjából tovább folytatjuk.
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