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várás, hogy a hatóanyag minél töké-
letesebben bomoljon le, hogy a ke-
zelt termények ehető részében a 
szermaradékok (beleértve az aktív 
metabolitokat és bomlástermékeket) 
mennyisége a lehető legkisebb le-
gyen. Ezenkívül fontos, hogy az 
élelmiszerek elfogyasztásával a szer-
vezetbe jutó szermaradék még tartós 
bevitel esetén se legyen egészségká-
rosító.

A fogyasztók egészsége érdekében 
történik a szigorú engedélyezési eljá-
rás, de az élelmiszert termelőknek is 
alapvető kötelessége, hogy a nö-
vényvédő szereket az előírások sze-
rint használják fel (adott növényi 
kultúrában, előírt dózisban és hígí-
tásban, megfelelő időpontban és idő-
járás mellett stb.), és fontos betartani 
az élelmezési várakozási időt is. Az 

élelmezési várakozási idő egy – álta-
lában napokban megadott – időtar-
tam, amelynek el kell telnie egy 
adott növényvédő szerrel végzett 
utolsó kezelés és a növény, növényi 
termék betakarítása, az áru felhasz-
nálása, forgalomba hozatala, fo-
gyasztása, kereskedelmi feladása kö-
zött. 

Az élelmezési várakozási idő betar-
tása egy biztosíték arra, hogy a ter-
mék ne tartalmazzon a megengedett 
növényvédőszer-maradék határér-
téknél (MRL) magasabb hatóanyag 
szintet.

Az MRL a növényvédőszer-mara-
dék koncentrációs szintjének enge-
délyezett felső értéke, amely helyes 
mezőgazdasági gyakorlaton, vala-
mint a veszélyeztetett fogyasztók 
védelméhez szükséges legalacso-

NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK 
ÉS EGÉSZSÉG

Az egészség fogalma meglehetősen összetett. Az egészség szó sok mindent jelenthet: sportos kül-
sőt, betegségmentes életet, lelki kiegyensúlyozottságot, megfelelőnek tartott étrendet. Az egész-
ség megőrzésében pedig fontos szerepe van annak, hogy mit eszünk meg, mit juttatunk a szerve-
zetünkbe. Növényvédő szerekkel foglalkozó kétrészes cikksorozatunkban Kolonics Mária Veronika, 

a Lovassy László Gimnázium diákja járja körül a kérdést.

Azt, hogy mennyire va-
gyunk egészségesek, 
legnagyobb mérték-

ben életmódunk (43%), majd 
genetikánk (27%), a környeze-
tünk (19%) és végül legkisebb 
mértékben az egészségügyi el-
látórendszer (11%) határozza 
meg. A kiegyensúlyozott és 
toxikus anyagoktól mentes 
táplálkozás, illetve a dohány-
zás mellőzése két fontos té-
nyező életmódunkban az 
egészség megőrzése érdeké-
ben.

Eredetük szerint az élelmi-
szerekben előforduló idegen 
vegyi anyagok az alábbiak le-
hetnek: technológiai szennye-
zőanyagok, például  nitrazminok, 
transzzsírsavak, tisztító és fertőtlenítő-
szer maradékok; környezeti eredetű-
ek, például ipari tevékenységből és 
közlekedésből eredő toxikus nehézfé-
mek, túlzott mértékű műtrágyázás-
ból eredő nitrát, poliklórozott szer-
ves vegyületek; állatgyógyászatban 
használt szerek maradékai; növény-
védőszer-maradékok; biológiai ere-
detű szennyezőanyagok, baktérium 
toxinok, mikotoxinok.

Ezek közül vegyük közelebbről 
szemügyre a növényvédő szereket! 
Az emberi szervezet elsősorban köz-
vetett úton, a táplálékláncon keresz-
tül találkozhat a velük. A különböző 
hatóanyagú peszticidek toxicitása 
nagymértékben különbözik, és a ha-
tóanyagok lebomlása is növényi kul-
túránként eltérő lehet. Alapvető el-
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nyabb fogyasztói expozíción alapul.
Hazánkban a Nemzeti Élelmiszer-

lánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 
éves monitoringprogram keretében, 
szúrópróbaszerűen, kockázatbecslés 
alapján vizsgálja mind az import, 
mind a hazai piaci, valamint termő-
helyi minták növényvédőszer-mara-
dék tartalmát. A megengedettnél 
magasabb érték vagy nem engedé-
lyezett hatóanyag esetén a növényi 
termék nem értékesíthető, a hatósá-
gok korlátozzák a forgalmazását, 
zárolják, adott esetben megsemmisí-
tik, és egyben a termelő, forgalmazó 
felelősségre vonása, bírságolása is 
megtörténik. 

A NÉBIH a honlapján közzéteszi a 
kifogásolt termékeket. 2015. évben 
4 (2 paprika, 1 uborka, 1 mangó), 
2014-ben 3 (1 fejes saláta, 1 retek, 
1 uborka) tartalmazott a honlap sze-
rint a megengedettnél magasabb 
hatóanyagtartalmat. Több esetben 
fordult elő a nem engedélyezett ha-
tóanyag detektálása, de általánosan 
elmondható, hogy a vizsgált min-
ták 1, maximum 2%-a kifogásolható.

Az Európai Unióban működődik a 
RASFF (Rapid Alert System for 
Food and Feed) gyorsinformációs 
rendszer, amely értesíti, riasztja a 
tagországokat, az emberi egészséget 
veszélyeztető tételekről, így azok 
várhatóan nem kerülnek el a fo-
gyasztóig.

Ha az egészség és a természetvédelem 
oldaláról nézzük, mi lenne, ha egyálta-
lán nem használnánk peszt i ci deket?

Baj. Akár nagy baj is lehetne belőle. 
Növényvédő szerek használata nélkül 
az élelmiszerekben megjelenhetnek 
például azok a mikroszkopikus gom-
bák, melyek megfelelő hőmérséklet, 
oxigén, szubsztrátum és páratartalom 
mellett toxint termelnek. Ugyanaz a 
gombafaj többféle mikotoxin egyidejű 
szintetizálására is képes lehet, egy 
adott mikotoxint pedig több gombafaj 
is termelhet. Az ember számára a leg-
veszélyesebbek az aflatoxinok, az 
ochratoxinok, a Fusarium-toxinok és 
a patulin. Az Aspergillus flavus és az A. 
parasiticus termelte aflatoxin B1 példá-
ul bizonyítottan humán rákkeltő.

Ha nem használunk peszticideket 
elszaporod(hat)nak olyan kártevők, 
amelyek képesek kiirtani a körülöt-

tünk élő fákat, szőlőt, gyümölcsö-
ket, növényeket. Megjelennek 
azok a növények, melyek nem ős-
honosak, és kiszorítják a termé-
szetes növényzetet, némelyik érin-
tése pedig akár súlyos bőrtünetek-
kel is járhat. Nem lehet mindig és 
mindenhol kizárólag kaszálással, 
mechanikai úton megelőzni az al-
lergén lágyszárú növények virág-
ba borulását és pollenszórását sem.

A növényvédő szerek használatá-
ban azonban ott van a kisebb-na-
gyobb környezeti kockázat is, 
mely során a talaj, a víz, a haszon 
és vadállatok is veszélyeztettetek 
lehetnek. Különösen érzékenyek a 
méhek. A környezet szennyezése 
közvetett úton pedig visszahat az 
emberek egészségére is.

A növényvédelem tulajdonkép-
pen egyfajta medicina is. Ha bete-
gek vagyunk, a patikában kapha-
tunk gyógyhatású készítményeket 
gyengébb hatóanyagokkal, de ha 
nagyobb a baj, vényköteles készít-
ményeket vásárolhatunk. Ugyan 
ez a helyzet a peszticidekkel is. A 
gazdaboltok polcairól beszerezhe-
tünk különböző mindenki számá-
ra elérhető termékeket, de vannak 
vényköteles készítmények, melyek 
vásárlása kizárólag növényorvosi 
vénnyel lehetséges.

A szervezetünknek a rendszerte-
len, felelőtlen vagy éppen túlzott 
gyógyszerfogyasztás nem tesz jót. 
Ám ha nem lennének gyógysze-
rek, sok esetben nem maradhat-
nánk életben, életünk ma már el-
képzelhetetlen orvosságok nélkül.

Így nem csoda, hogy a termesz-
tett növényeknek is szükségük le-
het gyógyszerre az életben mara-
dáshoz, ami adott esetben kocká-
zatos, de felelősségteljes felhaszná-
lás mellett többet használ, mint 
árt. Így nemcsak a terméshozamo-
kat növelhetjük, hanem megóv-
hatjuk élelmiszereinket, csakúgy, 
mint saját tulajdon egészségünket. 

Ismert, hogy a sok embert érintő 
terhelés, a dohányfüst mennyi ké-
miai anyagot, köztük hány bizo-
nyítottan rákkeltő anyagot tartal-
maz, és ez milyen nagy egészség-
károsító kockázatot jelent. 2010-
ben dohányzással összefüggésbe 

hozható betegséggel félmillió be-
teget láttak el a magyar kórházak-
ban. Ha ezt összevetjük az enge-
délyezett növényvédő szer ható-
anyagok ismert és ma még meg 
nem ismert egészségkárosító koc-
kázatával nem biztos, hogy maga-
sabb kockázati értéket kapunk.

Használjuk-e akkor ezeket a ve-
gyi anyagokat, féljünk-e tőlük, 
jobb lenne-e nélkülük? 

Az egyre szigorodó növényvédő-
szer-engedélyezések, az egyre ala-
csonyabb megengedett növényvé-
dőszer-maradék határérték és a la-
boratóriumi technika fejlődésével 
az egyre alacsonyabb kimutatási 
határ mind azt segíti, hogy egyre 
biztonságosabb élelmiszerek ke-
rüljenek az asztalunkra. A ma már 
elvárt megfontolt, szakszerű, kö-
rültekintő és környezetkímélő nö-
vényvédőszer-felhasználással, in-
tegrált növényvédelem (agrotech-
nikai, fizikai, kémiai, biológiai, 
biotechnológiai eljárások egymást 
kölcsönösen kiegészítő alkalmazá-
sa, úgy, hogy a környezetre nézve 
káros szerek felhasználása a lehető 
legkisebb mértékű) alkalmazásá-
val van esélyünk, hogy csökkent-
jük, elkerüljük a talajok, élővizek, 
hasznos élőszervezetek további 
pusztítását, szennyeződését is. 
Emellett pedig nyugodtan, féle-
lem nélkül beleharaphatunk egy 
szép, nagy, piros almába. Egy régi, 
valószínűleg walesi eredetű köz-
mondás szerint: „napi egy alma  – 
az orvost távol tartja”, ám napi 
egy almától senki ne várjon cso-
dát, az egészséges élethez ugyanis 
ennél többre van szükség.

KOLONICS MÁRIA VERONIKA
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