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változása paradicsomon, trópusi körülmények között
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A modern növényvédőszerek bevezetése óta számtalan adat látott nap
világot a világirodalomban, különösen egyes monográfiákban (1), abból a célból, 
hogy a hatóanyagok elbomlásának idejét megismerjék és a permetezés után 
szükséges várakozási időt rendeletekben előírják. A nagyszámú adat ellenére, az 
értékek egyes ellentmondásai miatt egyetlen ország sem nélkülözheti, hogy 
bizonyos fontosabb termelvényei esetében saját laboratóriumi, illetve üzemi 
vizsgálatokat végezzen az elbomlás mikéntjének megállapítására.

E vizsgálatok nélkülözhetetlensége azonnal szembetűnik, ha az 1. táblázat 
adatait (1) részletesen tanulmányozzuk. E táblázat a hatóanyag, a növényi rész 
meghatározása mellett a hatóanyag mennyiségének felére történő csökkenése 
időtartamát tünteti fel. Ez utóbbi elegendőnek látszik a folyamat jellemzésére, 
hiszen az elbomlásra elsőrendű kinetikai egyenletet állapítottak meg, azaz a csök
kenés szemilogaritmusos (log maradék ppm-ben kifejezve).

7. táblázat

H atóanyag Term ény
H atóanyag felére csökkenése 
napokban, különböző szerzők 

szerint

DDT Lucerna 5, 6 , 6 , 7, 7, 7,
Citrusgyümölcs 38, 50, (két különböző fa jta )
Saláta 2, 2, 2, 2, 3, 3,
őszibarack  gyümölcs 8 , 8 , 1 1 , 1 1 ,
Őszibarack levél 14, 15, 18,
Lóhere 10, 13, 13, 14,

Dieldrin Alma levél 3, 3, 6 , 6 , 6 ,
Citrus gyümölcs 44, 60, (két különböző fa jta)

Lindán Lucerna 4, 6 , 6 ,
M alation Alma gyümölcs 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3,

Saláta 3, 3, 4,
Zöldpaprika 1 , 1 . 2 ,
Citrus gyümölcs 17, 32, (két különböző fa jta)
Őszibarack 4, 6 , 6
Búza (rak tárban) 150, 160, 180, 190

Paration Lucerna 2 , 2 , 2
Alma gyümölcs 3, 4, 4, 6 , 6 , 6
Alma levél 1, 2, 2, 3
Citrus gyümölcs 61, 78 (két különböző fa jta )
Saláta 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3
Őszibarack 3, 4, 4, 7
K örte gyümölcs 2 ,
Paradicsom 3, 6 , 6 , 7, 7

Látható, hogy az elbomlásra jellemző felezési idő ugyanazon növény kü
lönböző részein eltérő lehet, mint pl. paration esetében a gyümölcsnél és a levelek
nél talált érték. Ugyanazon permetezőszer természetesen eltérő sebességgel 1
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bomlik el a különböző gyümölcsféléken, ha azok felületi sejtjei zsírszerű anyagok 
szempontjából nagy különbségeket mutatnak, mint az különösen élesen mutat
kozik, pl. alma és citrusgyümölcsön paration esetében. De természetesen külön
böző ökológiai (hőmérséklet, sugárzás, pára) viszonyok között egyugyanazon 
növényi terméken is jelentősen különbözhet egymástól a bomlás sebessége, mint 
azt már 1956-ban Gar és Kipiani P32 rádioizotóp foszforral jelzett parationnal és 
más foszfátészterekkel végzett kísérleteik alapján ismertették (2).

A sok változó tényező miatt a gyakorlat számára nem vonható le biztos 
következtetés egyszerűen az irodalmi adatok mérlegelésével. Következésképpen 
vizsgálatokat kezdtünk meg egyes gyümölcs- és zöldségféléken, mint pl. para
dicsomon, uborkán, zöldpaprikán a fontosabb Kubában alkalmazott növényvédő 
szerek felhasználásával, hogy a lakosság ellátására és az exportra kerülő termé
nyek úgy kerüljenek forgalomba, hogy a növényvédőszer maradéka az előírt 
várakozási idő után ne jelentsen toxikológiai veszélyt.

Elsőnek a nagy mennyiségben termelt paradicsomot vizsgáltuk, mivel azt az 
előírások szerint 15 — 20 alkalommal — tapasztalatunk szerint a gyakorlatban 
még ennél többször is — permetezik különböző növényvédő szerrel. Emellett a 
gyors érés és a romlás veszélye miatt az utolsó permetezés után az egyes növény
védő szerekre az irodalomban előírt várakozási idő nem is teljesíthető. Ezzel 
magyarázható, higy az egy év előtti szezonban végzett ellenőrző vizsgálatok 
alkalmával egy-két esetben olyan paradicsom is vizsgálatra került, amely egy
szerre négyféle klórozott szénhidrogén növényvédőszert is tartalmazott, igaz, 
hogy valamennyi hatóanyag koncentrációja a megengedett maximális határérték 
alatt volt.

Vizsgálatok
Tájékozódás céljából végzett vizsgálatok eredményei alapján megállapítot

tuk, hogy a túlérés elkerülése céljából a termést az előírt várakozás letelte előtt 
le kell szüretelni. Ezért nemcsak a fejlődésben levő növényen, hanem a leszedett 
terméssel is szükségesnek láttuk a permetezés utáni növényvédőszer maradék 
alakulására kísérleteket beállítani.

Ennek megfelelően párhuzamos vizsgálatokat végeztünk a havannai Nö
vényvédelmi központ segítségével — akiknek ezúton is hálás köszönetünket 
fejezzük ki a vizsgálatok során nyújtott önzetlen segítőkészségükért —, még
pedig egyugyanazon paradicsomfajtával növekedés során és leszedett állapotban.

A Növényvédelmi Központ mintegy 500 m2 területen, összesen 14 parcellán 
állította be a kísérletet úgy, hogy parcellánként 1 kontroll és három ismétlésben 
vizsgálati sorokkal rendelkeztünk.

A paradicsomfajta a 10/ROUCHER jelzésű volt és az érett gyümölcsök 
mérete a mi KECSKEMÉTI TÖRPÉNK-nek felelt meg.

A paradicsom növény permetezésére alkalmazott technikai minőségű nö
vényvédő szerek a következők voltak:

Megnevezés H atóanyag tarta lom

Lindán
D D T ....................
DDT ................
В 58, (D im etoat) . . . .
Tinox ..................
D ipterex ................
Dimecron .............
M a la tio n ................
Paration .............

0 ,2 % hexaklórciklohexán 
25%  diklórdifeniltriklóretán 
50% diklórdifeniltriklóretán
0,1 % dim etil-S-(N-m etil-karbam ilm etil)-ditiofoszfát 
0 , 1  % dim etil-m etil-m erkaptoetiltiofoszfát 
0 , 1  % dim etil-triklór-hidroxietilfoszfonát 
0 , 1  % klór-dietilkarbam il-m etil-vinil-dim etil-foszfát 

0,25 % dim etil-dikarbetoxi-etil-ditiofoszfát 
0 , 1  % dietil-p-nitrofenil-tiofoszfát



A parcellákról a gyümölcsöket a permetezés utáni első, ötödik, tizedik, tizen
ötödik és huszadik napon szedtük le a klórozott szénhidrogének használata ese
tében, míg a foszfátészterek esetében a permetezés utáni első, harmadik, ötödik, 
hetedik és tizedik napon. A laboratóriumi kísérletek alkalmával a már leszedett 
gyümölcsöket permeteztük be 0,2%-os lindánnal, 50%-os DDT-vel, 0,1%-os 
parationnal és 0,1%-os tinoxszal. Ez utóbbival tízszeresen erősebben is perme
teztünk annak megállapítására, hogy egy intenzívebb permetezés esetén az el- 
bomlás hogyan zajlik le.

A leszüretelt paradicsomokat egy rétegben üvegtálcákra helyeztük és az 
adott hőmérsékleten napon, árnyékos helyen, valamint sötétben hűtőszekrényben 
tároltuk. Általában ezek a körülmények fordulnak elő a háztartásban és keres
kedelemben is. A hőmérsékletet naponta többször is ellenőriztük, úgyszintén a 
páratartalmat és a szabadban tárolt minták esetében a napsugárzás időtartamát 
és a csapadékot is. A mintákat ugyanúgy készítettük elő és elemeztük, mint azt a 
Kubai Tudományos Akadémia ,,Alimentacion” sorozatában már korábban leír
tuk (3) (4), tehát az Országos Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézetben a 
klórozott szénhidrogénekre alkalmazott vékonyrétegkromatografiás, illetve a 
foszfátészterekre kidolgozott véragarlemezes módszerekkel (5).

Foszfátészterek

A szabadföldi kísérletek eredményeit a 2. táblázatban foglaltuk össze:

2. táblázat

Alkalm azott növényvédőszer 1 . nap 3. nap 5. nap

P a ra t io n ................................................................. nyom* gy. nyom 0
Malation ............................................................. nyom 0 0
Tinox ...................................................................... nyom 0 0
D ipterex ............................................................. nyom 0 0
D im e c ro n ............................................................... nyom 0 0
В 58 ........................................................................ nyom 0 0

* nyom  és gy. nyom  esetében a mennyiség kevesebb, m int 0 , 1  m g/kg

A táblázatból látható, hogy a szabadföldi permetezések esetében a gyümöl
csökön már az első napon sem lehetett mérhető mennyiséget találni és az egy 
paration kivételével az alkalmazott módszerrel még nyomokban sem lehetett a 
harmadik napon növényvédőszert kimutatni. Ez a jelenség figyelmeztet arra, 
hogy e növényvédő szerek hatása az adott trópusi körülmények között nagyon 
korlátozott. A leszedett gyümölcsök bepermetezésével végzett kísérletek az 
alábbi eredménnyel jártak.

Paration

Permetezés után a paradicsomok 7 mg/kg-nak (7ppm) megfelelő permet- 
maradékkal rendelkeztek. Az árnyékokban tárolt minták átlagos hőmérséklete 
26 — 30 °C, míg a napon tároltaké átlagosan 31 °C volt, 25 °C alsó és 33 °C felső
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értékkel. Mindkét tárolási módnál 85-90%  körül mozgott a levegő relatív pára- 
tartalma. A hűtőszekrény hőmérséklete a tárolás ideje alatt 4 -  1 °C-nak adódott.

A paration mennyiségének tárolás közbeni alakulásáról készített görbéket 
az 1. ábra tünteti fel.

A görbékből megállapítható, hogy a kezdeti 7 mg/kg paration tartalom a 
paradicsomon kb. egy nap alatt a felére lecsökken, ha napsugárnak van kitéve. 
Árnyékban ehhez már az adott körülmények között 2 —3 napra van szükség és 
8 — 9, napra, ha hűtőszekrényben tároljuk a paradicsomot.

Az eredményekből az is kitűnik, hogy míg a napra kitett paradicsom para
tion szintje egy-két nap alatt az 1 ppm érték alá csökken, addig az árnyékban 
tároltnál erre öt-hat napra van szükség.

A gyakorlat azt mutatta, hogy a nem túl permetezett paradicsomot napra 
kitéve 48 órás várakozással — a termény megromlása nélkül — sikerült a szük
séghez képest mentesíteni a parationtól.

Tinox

Kubában a paradicsom növényt mind a virágzás alatt ill. előtt, mind pedig a 
gyümölcs érése közben permetezik tinoxszal. Tapasztalatunk szerint ennek nagy 
része igen gyorsan órák alatt elbomlik a szabadban, ennek ellenére a gyümölcs 
belsejében két nap múlva nyomokban még kimutatható.

Laboratóriumban e növényvédőszerrel két különböző szinten végeztünk 
permetezést, mégpedig ugyanannyival, mint a szabadföldön és ennek tízszeresé
vel. A nagyobb mennyiség felvitele esetén is csupán nyomokban volt kimutat
ható tinox a termés belesejében.
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Klórozott szénhidrogének
DDT

A többszöri ismétlésben végzett szabadföldi kísérleteknél a permetezés 
utáni 2 - 3  mg/kg-nyi DDT szint (a permetezés hatása meglehetősen egyenetlen 
volt) az 5 — 15. napra 0,5 mg/kg értékre csökkent, de nyomokban még 30 nappal 
a permetezés után is minden esetben kimutatható volt.

A DDT-vel végzett laboratóriumi permetezést követően is ugyanazok voltak 
a körülmények, mint a paration esetében (hő, nedvesség és fényviszonyok). A 
szobahőfokon (26°) árnyékban végzett tárolás esetében kétféle szinten végeztünk 
tárolást, mégpedig 1 ppm és 4 ppm (mg/kg) szinten. Az utóbbi szintet (4 ppm) 
tartalmazták a napon és hűtőszekrényben tárolt minták is.

A DDT tárolás közbeni alakulását a 2. ábra görbéi mutatják:

A görbékből látható, hogy mind a 4, mindpedig az 1 ppm szinten közel egy
formán lassú az elbomlás sebessége. Hűtőszekrényben például el sem lehetett 
érni a felezési időt a paradicsom megromlása előtt. A napon és árnyékban szoba
hőfokon tárolt minták is már élvezhetetlenekké váltak, mire a hatóanyag a felére 
csökkent — a 12. ill. 24. napig - ,  pedig kubai szokás szerint zöldérett paradicso
mokat permeteztünk.

Lindán

A szabadföldi kísérletek esetében a kiindulási lindán szint csak a 0,5 mg/kg 
szintet érte el és a viszonylag gyors bomlásra utalt, hogy a 10 — 15. napig annyira 
lecsökkent a mennyiség , hogy a paradicsom termésén már csak nyomokban volt 
kimutatható.
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A laboratóriumi permetezéseket, mind előírás szerinti vizes emulziókkal, 
mind pedig petroléteres oldattal 1 -4  mg/kg szintekig végeztük. Valamennyi 
tárolási mód mellett ezeken a szinteken öt nap múlva már csak lindán nyomok 
voltak kimutathatók a pradiesomon. Ez a megfigyelés összhangban van a szabad
földi kísérletek eredményével, amelyekről a klórozott szénhidrogének esetében az 
alábbi 3. táblázat ad felvilágosítást.

3. táblázat

A lkalm azott
növényvédőszer 1 . nap 5. nap 1 0 . nap 15. nap

DDT 50% ......................... 4 ppm 0,5 ppm 0,5 ppm nyom
DDT 2 5 % ......................... .. 1,5 ppm 0,5 ppm nyom 0
Lindán 0 ,2 % ....................... 0,5 ppm nyom nyom 0

Az eredmények értékelése
1. A Kubában is uralkodó trópusi körülmények (magas hőmérséklet, erős 

napsugárzás, nagy légnedvesség) kedvezően gyorsítják egyes organikus foszfát
észterek elbomlását a paradicsomon, ami a permetezés utáni korábbi leszüretelést 
teszi lehetővé, az egészségügyi feltételek megtartása mellett, viszont kérdésessé 
teszi ez a jelenség egyes bomlékonyabb foszfátészterek trópusi körülmények 
közti alkalmazhatóságát, mivel fennállhat az is, hogy a rovarölő hatás kifejtése 
előtt elbomlanak.

2. A klórozott szénhidrogén típusú növényvédő szerekre már a fentiek nem 
mondhatók el, mivel ezek maradványai még ilyen körülmények között is sokkal 
állandóbbak és a paradicsom sokkal előbb megromlik a vizsgált tárolási módok 
valamelyikével, semmint a hatóanyagok koncentrációja a megengedhető maxi
mális szint alá süllyedne.

3. A Növényvédelmi Központ számára ezek szerint az javasolható, hogy a 
várható szüret előtt legfeljebb egy hónappal engedélyezzék klórozott szénhidro
génnel permetezni a paradicsom növényt (ekkor még csak legfeljebb igen apró 
gyümölcsöket nevel), utána a permeíezőszertől függően 3 — 7 nappal a szüret 
előttig csak foszfátésztereket engedjenek alkalmazni. A fogyasztásig még ezen 
engedmények mellett is ajánlatos biztonságból a kéthetes várakozási időt elérni.

4. Ha valamely külső kényszerítő ok pl. viharkár miatt közvetlenül a foszfát- 
észteres permetezés után szükséges a paradicsomot leszüretelni, akkor siker 
reményében megkísérelhető — laboratóriumi kontroll mellett — vékony rétegben 
elterítve a napsugár segítségével a hatóanyagot gyorsan elbontani. Még hatáso
sabbnak látszik, különösen a mérsékelt égövön fekvő országok tekintetjében, a 
bomlásra kedvező körülmények (magasabb hőmérséklet, nagy páratartalom és 
ultraibolya sugárzás) mesterséges biztosítása klímakamrában, szalagszállításos 
megoldással.

5. A vizsgálatokat nagyüzemi termelési viszonyok melett is szükséges meg
ismételni.
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ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ХЛОРИРОВАННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 
И ФОСФАТОЭФИРНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ НА 

ТОМАТЕ ПРИ ТРОПИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ КЛИМАТА
К. Линднер, и А. Грау,

Авторы исследовали в Кубе при тропических условиях климата изме
нение количества некоторых средств защиты растений типа фосфатоэфира 
и хлорированного углеводорода, определили их период полураспада на 
растении томата и на собранном плоде помидор. На основании результатов 
из-за повышенного воздействия тепла, солнечной радиации и влажности, 
распад фосфатных эфиров ускоряется так, что необходимо заботиться о де
токсикации плодов от средств защиты растений, собранных непосредственно 
после пульверизации или орошения, а в случае хлорированных углеводоро
дов из-за медленного распада, нельзя думать о подобном, практически осу
ществимом методе.

DIE ZERSETZUNG EINZELNER PFLANZENSCHUTZMITTEL: 
CHLORIERTER KOHLENWASSERSTOFFE UND PHOSPHATESTER 

AN TOMATEN UNTER TROPISCHEN VERHÄLTNISSEN
K. Lindner und A. I. Grau

Die Verfasser untersuchten die mengenmässigen Veränderungen einiger 
Pflanzenschutzmittel vom Typus der chlorierten Kohlenwasserstoffe und der 
Phosphatester in Cuba, unter tropischen Umständen; sie bestimmten ihre Halb
wertszeit an Tomatenpflanzen und abgepflückten Tomatenfrüchten. Nach ihren 
Versuchsergebnissen wird infolge der erhöhten Wirkung von Wärme, Sonnen
strahlung und Dampf die Zersetzung der Phosphatester dermassen beschleu
nigt, dass auf diese Weise sogar die Befreiung der unmittelbar nach der Be- 
sprühung zwangsläufig eingesammelten Tomaten von dem Pflanzenschutzmittel 
in Betracht kommen kann. Im Falle der chlorierten Kohlenwasserstoffe hinge
gen wäre wegen ihrer langsamen Zersetzung ein ähnliches Verfahren praktisch 
unbrauchbar.

CHANGES IN SOME CHLORINATED-HYDROCAR BON-BASE AND 
PHOSPHATE-ESTER-BASE INSECTICIDES ON THE SURFACE OF 

TOMATO FRUITS UNDER TROPICAL CONDITIONS
K. Lindner and A. /. Grau

The changes in the weight of some chlorinated-hydrocarbon-base and 
phosphate-ester-base insecticides applied in Cuba under tropical conditions were 
investigated by the authors and the half-times of the insecticides were establish
ed on tomato plants and tomato fruits. According to the experimental results 
obtained, the decomposition of the phosphate esters is so rapid, due to the in
creased action of heat, sunrays and mist, that even tomato fruits harvested by 
force immediately after spraying may be treated with insecticides of this type. 
In contrast to that, a similar procedure does not appear to be practicable in 
the case of chlorinated hydrocarbons, due to their slow decomposition.
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ALTERATION SOUS UN CLIMET TROPICAL DE CERTAINS PRODUITS 
DE PROTECTION ANTI PARASITAIR ES CONTENANT DES HYDROCAR- 
BONES CHLORURÉS ET DES ESTERS PHOSPHATIQUES EMPLOYÉS

SUR DES TOMATES

К. Lindner et A. I. Grau
Les auteurs ont étudié ä Cuba, dans un milieu tropical, le changement du 

poids de quelques moyens de protection antiparasitaire du type ester phosphati- 
que et hydrocarbure chloruré. Ils ont établi leur temps de dédoublement sur des 
plantes de tomates et sur des tomates récoltées. Selon leurs recherches la dé- 
composition des esters phosphatiques est tellement accélérée par l’effet de la 
chaleur, du rayonnement du soleil et de l’humidité de l’air que Гоп peut prendre 
en considération l’omission du procédé de detoxication mérne dans le cas des 
tomates récoltées immédiatement aprés la pulvérisation avec un moyen de 
protection de ce type. Mais dans le cas des hydrocarbures chlorurés Гоп ne peut 
pas compter avec un procédé semblable ä cause de leur décomposition lente.

Tengeri halak azonosítása gél-oszlopos 
elektroforézissel
( Indentification of Commercially Used 
Fish Found in the Pacific by Disk 
Electrophoresis )
J. А. О. A. C. 51, 743 (1968)

A gél-elektroforézisos azonosítás — 
javasolt módszerként — szabványosí
tás előtt áll. 25 g halhúst 38 ml vízzel 
homogénez 2’-ig (max. 40 C°), majd 
centrifugálja (15-20’, n: 1500 és szűri. 
A szűrést hűtéses koaguláltatással 
gyorsítja. A gél oszlopot három rétegből 
készíti: egy alsó, szűkpórusú (kb. 4,5 
cm), egy középső tágpórusú (kb. 0,5 
cm) és egy felső szűkpórusú (kb. 0,05 
cm) rétegből, akrilamid oligomer foto- 
polimerizálásával. A felső réteg tartal
mazza a homogenizátumot (40 p\ hal- 
hús-extrakt + 60 p\ víz+100 p\ gél
képző). Színezékes indikálással fej
leszti a ferogramot (5 mA), a fehérje 
sávokat színezi és fixálja (kb. lh), majd 
a gélből a fölös színezéket elektroforé- 
zisos úton eltávolítja (15 mA). Tárolás: 
7,5%-os ecetsavban. A félszegúszó 
család vizsgált egyedeinek ferogramja 
eltérő, a fenéklakó halaké viszont ro
kon szerkezetű.

Kismarton K. ( Miskolc)

KVIESIT1S, B. -  HERRIMAN, L.:
Melasz és melasz-termék összehason
lító vizsgálata
(Collaborative Study of the Analysis of 
Molasses and Molasses Products)
J. А. О. A. C. 51, 755 (1968)

Tíz laboratóriumban azonos előké
szítési és vizsgálati utasítással anali
záltak hat különféle mintát (takar
mány- és étkezési melasz, kukoricacsíra 
és szójaliszt hordozón szántott melasz), 
a cukor meghatározás körülményeinek 
tisztázására. Invertálás: 5 ml 1,18 fs-ú 
HCI-val (1,6 g minta iOOml oldatban), 
24 óráig, 25 C°-on; a Ca zavaró hatását 
K-oxalát és EDTE adagolással küszö
bölték ki. Mérés: szabványos (AOAC) 
és állandó térfogatú Lane-Eynon 
módszerrel.

A csapadék- és komplex képző szer 
csak jelentéktelen mértékben befolyá
solta a metilénkék indikálású végpon
tot, s a két cukor meghatározó mód
szer is azonos szórású. Lényeges: az 
azonos mintavétel és előkészítés. Kb. 
45 — 53% összes cukor tartalmú min
tákban az átlagos hiba ±0,36% volt.

Kismarton K. ( Miskolc)
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