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Növényvédő szernek, avagy peszticidnek nevezünk bármely anyagot vagy anyagok 

keverékét, amelynek célja a kártevők elszaporodásának megelőzése, azok elpusztítása 

vagy számuk korlátozása (Food and Agriculture Organization, 2002). 

Évente felhasznált mennyiség: 

~ 2-2.5 millió tonna  



Története 
Nomád/Vándorló életmód megszűnése 

- 

 Mezőgazdaság megjelenése  

(10-13 ezer évvel ezelőtt) 

- 

Ókori és Középkori mezőgazdaság 

(Kína; Görög városállamok; Római 

Birodalom) 

- 

Növények védelme és a betakarított 

termény megóvása 
(nikotin, arzén, kén, higany) 

- 

Szintetikus vegyületek megjelenése és 

elterjedése  

- 

Modern agrotechnika 



Fajták, csoportok 
Kémiai felosztás és nemzetközi rövidítései 

(WHO, 2009) 

 

Arzén-vegyületek (AS) 

Bipiridilium származékok (BP) 

Karbamátok (C) 

Kumarin származékok (CO) 

Réz-vegyületek (CU) 

Higany-vegyületek (HG) 

Nitrofenol származékok (NP) 

Szerves klór-vegyületek (OC) 

Szerves foszfátok (OP) 

Szerves ón-vegyületek (OT) 

Fenoxi-ecetsav származékok (PAA) 

Pirazolok (PZ) 

Piretroidok (PY) 

Triazin származékok (T) 

Tiokarbamátok (TC) 

 

 Aficid (levéltetűirtó) (AP) 

 Akaricidek (atkaölők) (AC) 

 Bakteriosztatikus peszticidek (fertőtlenítők) (B) 

 Fumigansok (füstölők) (FM) 

 Fungicidek (gombaölő szerek) (F)    

  - csávázószerek (FST) 

 Herbicidek (gyomirtók) (H)         

 Inszekticidek (rovaölőszerek) (I)    

 -rovar fejlődés szabályozó (IGR) 

 Ixodicid (kullancsölő) (Ix) 

 Larvicidek (lárvaölőszerek) (L) 

 Miticidek (atkaölőszerek) (MT) 

 Molluszcidek (puhatestűek elleni szerek) (M) 

 Nematocidek (féregölő) (N) 

 Növényi fejlődést szabályozó peszticidek (PGR) 

 Rodenticidek (rágcsálóirtók) (R) 

 Talajra alkalmazott peszticidek (S) 

 Repellensek (riasztószerek) (RP) 

 Egyéb növényi patogén elleni anyagok (O) 

 Szinergikus anyagok (SY) 



Miért szükséges a használatuk? 

 Terméshozam növekedés és hatékonyság növelése 

a cél 

 Használatuk alatt is 30-40%-os kár keletkezik, ez a 

szám akár megkettőződne nélkülük 

 Hatalmas az igény élelemre: több mint 7 milliárd 

ember él a Földön 

 

 



Mik a hátrányok? 

 Döntő többsége a vegyületeknek természetidegen 
anyag: ökológiai egyensúlyt felborítják 

 Emberi egészségre súlyos hatásokkal bírnak 
(karcinogén, teratogén, hormonrendszer zavaró), de 
más élőlényeket is érhetnek káros hatások (non- és off 
target fajok) 

 Perzisztens képviselőik évekig kifejthetik hatásaikat 

 

 

 Számos munkahelyhez köthető baleset és mérgezés: 
3 millió akut mérgezés évente, 200000+ haláleset 

 



Idegrendszer károsodása 

Na-ion 
csatorna 

gátlás 

• Szerves klór-
vegyületek 
(DDT) 

• Piretroidok 

Acetilkolin-
észteráz 
gátlás 

• Szerves foszfát-
vegyületek 

• Karbamátok 

Specifikus 
idegsejt 

pusztulás 

• ALS, 
Parkinson-kór, 
Alzheimer-kór 



Hormonrendszer károsodása 

Homeosztázis felborulása Receptorok funkcióvesztése 

Betegségek kialakulása 
Hormonok szintézisének, 

szállításának és lebontásának gátlása 

(EDC- Endocrine Distruptor Compounds) Olyan 
vegyületek, amelyek képesek beleavatkozni a 

hormonális folyamatokba 



A szervezet további lehetséges 

károsodásai 

Immunrendszer 

• Immunkompetencia csökkenés 

• Helytelen immunstimuláció és gyulladások keletkezése 

 

Rákos daganatok kialakulása 

• Legtöbbször munkahelyhez kötötten 

Ivari funkciók és örökítőanyag 

• Közvetlen és közvetett mechanizmusok  



Keverékek mechanizmusai 

 Független toxikológiai 

hatás 

 Dózis-addíció 

 Interakció 
- Potenciáció 

- Szinergizmus 

- Antagonizmus 



Maradványok élelmiszereken 

 Fejlett országokban szigorúbb szabályozási rendszer a 

növényvédő szerek használatára és a megengedett 

határértékekre 

 Technológiákhoz és származási helyhez köthető 

eltérések  

 Európai Unió 396/2005-ös rendeletében szabályozott 

értékek  



A peszticidek jövője 

 Jelenleg elengedhetetlen része a mezőgazdaságnak 

 Növényvédő szerrel nem kezelt termőföldekről 

kikerült ‚bio’ ételek kevésbe megfizethetőek sok ember 

számára 

 Növényi kemikáliák legoptimálisabb felhasználására 

kell törekedni 

 Agrotechnika és vegyipar fejlesztése 



Köszönöm a figyelmet! 


