
Vegyszerek a mezőgazdaságban 
A családban új téma van: a földkérdés. Nagyapa visszaigényli a volt földtulajdonát, vagy inkább csak a 

gyerekeit érdekli a dolog, nekik lenne erejük, lendületük, újra elkezdeni a gazdálkodást. Szamos családban 
a gyerekek most hallják először a felnőtteket arról tárgyalni hogy mit lehetne vetni, megművelni, hogy 
trágyázni kell vagy inkább műtrágyázni és milyen gyomirtó, rovarirtó szereket kellene/lehetne beszerezni. 
Rézgálic, szuperfoszfát,  karbamid és carbetox. Ezeket és ezekhez hasonló szavakat hallunk, tanulunk és 
használunk. Ma a földművelésben is aktuális a megfelelő szakmai felkészültség, az információ áramlás, 
mivel csak hagyományos módszerekkel már nem lehet, pontosabban nem érdemes gazdálkodni. 

Világszerte hatalmas tételekben állítanak elő vegyszereket a mezőgazdaság szükségleteire, alkalma-
zásuk nagyobb termések elérése céljából történik. A vegyipar ezirányú termelésének növekedésével 
párhuzamosan (1970: 70,7 millió tonna műtrágya, 1987: 140,8 millió tonna) mind gyakrabban hallani a 
mezőgazdaságban alkalmazott vegyszereknek az egészségre káros hatásukról. Csakhogy ma, vegysze-
rek nélkül, sajnos nem lehet hatékony földművelést elképzelni. A gazdag nyugati országokban használt, 
vegyszermentes agrotechnikával (biológiai kertműveléssel) előállított élelmiszer olyan draga, hogy az több 
mint 5 milliárd ember szükségletét kielégíteni nem tudja. Igy hát a trágyázást műtrágyával kell pótolni/kiegé-
szíteni, annál inkább mivel pl. országunkban is az állatállomány eléggé szegényes. 

Trágyázással pótolják a növények által (táplálkozásuk céljából) a talajból kivont anyagokat. Atápanya-
gok elmaradhatatlan alkotó elemei a nitrogén, a foszfor  és a kálium. A nitrogén a növény növekedeséhez 
nélkülözhetetlen tápelem, nagyobb mennyiségben vonódik  ki  a talajból  és asszimilálódik  a növények  zöld 
tömegének  gyarapodása  időszakában.  Afoszfor  a növények virágzásában nélkülözhetetlen, míg a kálium a 
termesbeéres időszakában jut nagyobb szerephez. 

A természetes trágya tartalmazza a növények életéhez szükséges összes tápanyagot, az említett makroele-
meken  kívül úgynevezett mikroelemeket  és ugyanakkor serkentő hatású hormonokat is. A növények mikroelem-
(Mg, Fe, Mn, B, Ca, Zn, Cu, S, Mo) szükséglete, a N-P-K-éhoz viszonyítva csekély, de nem elhanyagolható, mivel 
intenzív (belterjes) földművelés a talaj mikroelem készletet kimeríti, a mikroelemhiány pedig kóros elváltozásokat 
okoz ugyanúgy mint a nitrogén-, foszfor-,  és a káliumvegyületek hiánya a termőföldből. 

A természetes trágya, a talajban rejlő mikroorganizmusok hatására, a növények számára asszimilálha-
tó anyagokká bomlik Ie1 míg a műtrágyák általában gyorsan felvehető formában tartalmazzák a tápszereket. 
A műtrágyákat hatóanyaguk szerint különböztetik meg. Nitrogént tartalmaz a pétisó, az ammóniumnitrát 
ÍNH4NO3), a kénsavas ammóniák (NH4)SO4 a karbamid (H2N-CO-NH2). Káliumot tartalmaz a hamuzsír 
(K2CO3)1 a kálisalétrom (KNO3). A legelterjedtebb foszfort  tartalmazó műtrágya a szuperfoszfát.  Atalajban 
található apatitba (foszfort  tartalmazó ásványba) beépülő foszfort  a növények nem kepesek felvenni, csak 
ezen ásványnak a széndioxid és víz hatására kialakuló származékait, a foszforiteket: 

Cas(PO4)3(OH), Ca10(P04)6C03 • H2O. Ma ezekből, késavval való kezeléssel állítják elő a szuperfosz-
fátot, mely lassan oldódik es így folyamatosan biztosít foszfort  tartalmazó tápanyagot a növények számára. 
A szuperfoszfát  ezen előnyös tulajdonsága sajnos nem jellemző a többi műtrágyára, ezek gyorsan kimosód-
nak a talajból, így az esővízzel és az öntözővízzel részben a talajvizekbe vesznek és ezeket szennyezik. 

A mezőgazdaságnak szánt vegyipari termelés komoly tételét teszik ki a herbicidek és peszt'cidek. Az első 
csoportba tartozó vegyszerek szerepe a gyomnövények fejlődésének lelassításában/meggátolásában határoz-
ható meg. A kultúrnövényekre gyakorolt hatásuk (fitotoxicitásuk) akadályozza elterjedésüket, a további kutatások 
célja ezen hatás csökkentése/elkerülése. A peszticidek tágas csoportjába tartozó vegyszerek a növényi betegsé-
gek megelőzésére, illetve kezelésére alkalmasak. A betegségek okozói szerint eképpen csoportosíthatók: 
fungicidek, virocidek, inszekticidek, stb. A számos kereskedelmi elnevezés (Carbetox, Sinoratox, Fundpzol) 
többnyire szerves hatóanyagokat takar, de szervetlen vegyületeket is alkalmaznak fitotechnikai célokra. Igy a 
nátrium-hidroxiddal kezelt eszközök vírusmentesek, míg a higanytartalmú csávázó szerek (szublimát: HgCI2) es a 
kékkő (CuSO4.5H20), illetve bordói lé baktériumos megbetegedések megelőzésére/kezelésére alkalmasak. 

A növényvédő szerekként használt szerves vegyületek molekulái halogén, nitrogén, illetve foszfor 
atomokat tartalmaznak. Az előbbi csoportba tartózó termékek használata visszaszorulóban van mivel 
kétszeres hátránnyal párosul: hosszas alkalmazásuk hatására a kórokozók ellenálló változatai alakultak ki 
és ugyanakkor a természet nem képes lebontani maradványaikat, így folytonos felhalmozódásukat észlel-
hetjük (a HCH: C6H6CI6, még a sarkvidéki jégben is megtalálható). Afoszfor  szerves vegyületei alkotják a 
manapság legelterjedtebb növényvédőszer-csoportot, magas hatékonyságuknak és kismértékű fitotoxici-
tásuknak köszönhetően. 

A vegyészek további kutatómunkája újabb, kevésbé toxikus, ugyanakkor hatékonyabb és a környezetet 
jobban kímélő termékek felfedezése/bevezetése  irányában folytatódik. 
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