
Kémia és növényvédelem 
A vegyszeres növényvédelem többezer éves múltra tekint vissza; az 

emberiség védekezett, ahogyan tudott a periodikusan jelentkező sáska-
járások, rágcsálók inváziója és egyéb természeti csapások ellen. 

Ismeretes, hogy az ókori görögök a ként, a rómaiak pedig az aszfalt gőzeit 
használták a szőlő védelmére. A kínaiak K.e. 700-ban arzénvegyületekkel 
igyekeztek leküzdeni a kártevőket. Nagy Károly császár (742-814) pontos 
utasításokat ad a császári javak növényi-állati kártevőinek megsemmisítésére. 
Az eredmények, mint ez várható volt, igen szerények voltak, az amúgy is 
szegényes termés sok esetben teljesen elpusztult. A mai Franciaország 
területén 944-ben 40000 ember halálát okozták az anyarozs nevű gomba 
alkaloidái. A védekezést sok esetben nevetséges eszközökkel végezték: 
ráolvasással, törvényszéki eljárások lefolytatásával. Már egy sumér szövegben 
találunk egy varázsigét a kártevők ellen. Korabeli leírások javasolják szarvas-
agancs, cipőtalp vagy asszonyi szőrzet elégetését a szőlőhegyen, bakkecs-
kevér, medvezsír, fokhagyma, szárított varangy keverékéből készült kenőcs 
használatát. Avignon város tanácsa 1320-ban a cserebogarakat idézte bíróság 
elé, 1550-ben Arles bírósága a sáskákat ítélte el. 

Modem növényvédelemről, mint tudományról az 1900-as évektől beszél
hetünk. Megszületése a természettudományok általános fejlődésének ered
ménye. 1940-ig elsősorban szervetlen készítményeket alkalmaztak, ként, 
bóraxot, rézvegyületeket, arzén- fluor- higany- foszfor-készítményeket. 
Ismert volt néhány növényi eredetű szerves anyag peszticid hatása is, mint 
a nikotin, természetes pireroidok. Szintetikus szerves anyagok közül csak a 
dinitrofenolok és egy szerves tiocianát került felhasználásra. 

1940 után három nagy insekticid hatású vegyületcsoportot fejlesztettek ki: 
— a klórozott szénhidrogéneket, legismertebb képviselőjük a DDT és 

lindán, a hexaklórciklohexán γ-izomerje 
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— szerves foszforvegyületek, mint pl. a dipterex és diszulfoton: 

Ezek közül a vegyületek közül nagyon sok ma már feledésbe merült, 
egyeseket pedig természetvédelmi okokból tiltottak be. Az utolsó két évtized-
ben a kutatások alapvető célja kevéssé toxikus, környezetbarát peszticidek 
előállítása. Nehéz lenne felsorolni azokat a vegyületcsoportokat, amelyek a 
mezőgazdasági gyakorlatban alkalmazást nyertek. Ezek egyikét-másikát 
évente több tízezer tonnás nagyságrendben szintetizálják. 

Jelentős sikereket értek el a gombaölőszerek (fungicidek), gyomirtószerek 
(herbicidek) kémiájában, valamint a rágcsálók leküzdésében. 

A növényvédőszerek (peszticidek) elterjedésével párhuzamosan, a 
környezetvédelmi mozgalmak megerősödésével számos, ma is megoldatlan 
kérdés vetődött fel. Az kétségtelen, hogy növényvédőszerek nélkül nincs 
mezőgazdasági termelés. A világ népessége napról napra nő, s a hatmilliár
dot meghaladó embertömeg élelmezése a mezőgazdaság alapvető feladata. 
A termelők minden igyekezete ellenére a megtermelt élelmiszerek 1/4-e most 
is tönkremegy. Ha nem alkalmaznának növényvédőszereket, a veszteségek 
70-90 %-ot is elérhetnének. Viszont az is nyilvánvaló, hogy a ma alkalmazott 
főleg "első generációs" (klasszikus) 1945-1970 között előállított szerek közül 
a legtöbb nem szelektív, válogatás nélkül elpusztítja a káros és hasznos 
rovarokat is (pl. a méheket) ha nem tartják be az előírásokat. Egyesek 
túlságosan is lassan bomlanak természetes körülmények között. Közismert a 
DDT és általában a klórozott szénhidrogének példája, melyeket ökológiai 
meggondolásokból ma már nem használnak, pedig az 50-es években cso-
daszerként reklámozták és újrafelfedezője Nobel díjat kapott. 
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A növényvédőszerek ismételt felhasználása során bizonyos készítmények 
teljesen elveszthetik hatásukat. Közismert, hogy a kolorado bogár a klórozott 
s z é n h i d r o g é n e k r e nem reagál , de rezisztenciát é sz le l t ek egyes 
foszforvegyületekkel, sőt, piretroidokkal szemben is. Ezekre a problémákra 
R. Carson amerikai újságírónő hívta fel a figyelmet "Silent Soring" című híres 
könyvében. A sok esetben túlzó következtetéseket levonó munka érdeme, 
hogy közvetve a növényvédőszer-kutatásnak is lendületet adott. Munkája 
késői visszhangjaként nyugati országokban divatossá vált férges, gom-
bafertőzött termékek fogyasztása, amelyeket nem kezeltek vegyszerekkel. 
Természetesen nem ez a fejlődés útja. 

Az utóbbi két évtizedben olyan növényvédőszereket állítottak elő, ame-
lyek sokkal hatásosabbak, mint a régebbi termékek, s a hektáronkénti 
szükséglet belőlük a régebbi töredéke. 

Összehasonlításul, a modern termékekből az anyagszükséglet 50-250 g/ha, 
a régi szerekből 2-8 kg/ha biztosította a megfelelő eredményt. Döntő tényező 
az ún. D L 5 0 érték, (az a mennyiség, amely a kísérleti állatok 50 %-át 
elpusztítja). Ez a régebbi szerek esetében igen kis érték, pl. a diszulfotonnal 
1-2 mg/kg, míg pl. a modern fosetialumínium nevű fungicid esetében 7000 
mg/kg, tehát az anyag gyakorlatilag nem toxikus. 

A modem növényvédőszer-kutatás célja még olyan eljárások kidolgozása 
is, amelyek elvileg különböznek az eddig alkalmazott módszerektől. Ezek 
közül említést érdemel: 

— a kitinszintézist gátló anyagok előállítása, melyek a kitinpáncél teljés 
vagy részleges kialakulását gátolják. 

— a növekedési hormont befolyásoló anyagok (juvenil hormonok) 
előállítása. Az ilyen anyagok gátolják a lárva átalakulását, vagy az átalakult 
egyed hatásukra csökkent biológiai értékű lesz. 

— feromonok (csalogató anyagok) szintézise. Itt a cél a nőstény illatának 
leutánzása, a párkereső hímek százai az illatanyaggal preparált ragasztóa-
nyagon pusztulnak el. Az eljárás elsősorban előrejelzésre alkalmas, ugyanis 
mikor ugrásszerűen megnő a "léprement" bogarak száma, akkor kell a 
permetezést elvégezni. Így vegyszert, időt takarítunk meg, mert az évi 6-8-ról 
2-3-ra csökkenthető a védekezések száma. 

A kutatások sarkalatos pontja marad a szerkezet és hatásmechanizmus 
közötti összefüggés vizsgálata. Ez egy igen bonyolult feladat, aminek meg-
oldása hozzásegít a kitűzött cél megvalósításához. A foszfortartalmú növény-
védőszerek esetében erről elég sokat tudunk. Schrader német kutató szerint 
minden biológiailag aktív anyag szerkezete a következő képlettel írható le: 
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ahol Z=O,S; R,R' = alkoxi, alkil, amin maradék, míg az acil— szerves vagy 
szervetlen savmaradék. 

Foszforvegyületek esetében az insekticid hatás az acetil kolineseráz nevű 
enzim hatástalanításán (blokkolásán) alapszik. Ez az enzim irreverzibilis 
foszforilálása által következik be, minek eredményeként meggátolódik az 
ideginger továbbításában szerepet játszó acetilkolin lebontása az enzim 
felületén. Így lehetetlenné válik az idegingerek továbbítása, s a kártevő az 
acetilkolin felhalmozódása miatt pusztul el. Ahhoz, hogy egy adott vegyület 
mint acetilkolineszteráz inhibitor (vagyis mint növényvédőszer) hatásos 
legyen, még számos követelménynek kell eleget tennie: ne hidrolizáljon 
(bomoljon) el mielőtt az enzim felületére jutna, geometriailag illeszkedjen az 
enzimfelületre. 

Kevésbé ismert a herbicidek, fungicidek esetében a szerkezet- hatás 
közötti összefüggés. 

A génsebészet növényvédelmi vonatkozásainak ismertetése meghaladja 
cikkünk kereteit. Az eddig elért bíztató eredményei azt sejtetik, hogy egy 
nem túl távoli jövőben a génsebészet döntően szól majd bele a növény-
védőszer-kutatásba. Ennek a tudománynak egy rendkívül érdekes ered-
ménye, hogy 1995-ben megoldotta egy ismert és keresett totalherbicid 
(N-foszfonmetilglicin)-re nem reagáló szója és kukoricahibrid „előállítását". 

Az N-foszfonmetilglicin minden zöld növényt elpusztít, de előnye, hogy a 
természetben igen gyorsan lebomlik és bomlástermékei asszimilálódnak. Az 
N-foszfonmetilglicin-re nem érzékeny egyedek megvalósításával a totalher-
bicid szelektív herbiciddé lépett elő, így a szója és kukorica gyomtalanítása 
a megfelelő hibridek elterjedésével nem jelent majd problémát. 

Ismertetésünkből következik, hogy vegyszeres növényvédelem nélkül 
nincs mezőgazdasági termelés. A növényvédőszerkutatások célja nem a 
vegyszerek kiküszöbölése, hanem környezetbarát, kevéssé toxikus, magas 
hatásfokú szelektívhatású peszticidek előállítása, amelyek a természetre és a 
fogyasztóra még ppm-ben sem jelentenek veszélyt. 

Hantz A n d r á s 

Kolozsvár 
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