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Bevezetés

Bevezetés

A lótartás és -tenyésztés napjainkban egyre népszerűbb, hazánkban és a környező
országokban egyaránt, így egyre gyakrabban szembesülnek a szakemberek a takarmány
eredetű megbetegedésekkel. A téma igen komplex, és eltérően közelítik meg az egyes
szakterületek művelői, hiszen a klinikus állatorvosok, hatósági kollégáik, takarmányozási
hatósági szakemberek, agrármérnökök, laboratóriumi szakemberek, az állat
tulajdonosai, tartói, a takarmánygyártó vállalkozók más-más szempontból közelítenek a
kérdéshez, eltérő feladatuk és kötelezettségük van a témát érintő területeken.

Az idegrendszeri tüneteket okozó takarmányozási eredetű megbetegedések csak kis
szeletét képezik a fenti témakörnek, azonban így is hatalmas mennyiségű anyag gyűlt
össze, pontosan az eltérő megközelítéseknek és szaktudásnak köszönhetően. A lovak
takarmányozással kapcsolatos megbetegedéseinek oktani osztályozása során általában
három csoportot különböztetünk meg: fizikai-mechanikai okok (passzázszavar);
dysbiosis; valamint mérgező növények és káros anyagok által okozott megbetegedések.

Ehelyütt csak ez utóbbi csoport kidolgozására vállalkoztunk. Az anyagban kísérletet
tettünk a téma többirányú megközelítésére, és a terület komplexitásának és ezzel együtt
szépségének felvillantására. Reméljük, hogy az egyes szakterületek által hozott tudás
termékenyítőleg hat a szakemberek munkájára.
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A lovak emésztési sajátosságai
A felvett takarmányt a ló alaposan megrágja, miközben a takarmány jelentős
mennyiségű nyállal keveredik. A nyálban kevés amiláz található, azonban magas a
NaHCO3-tartalma (Schmidt J., 2003). A testtömeghez képest kicsi – 12-18 liter
űrtartalmú; a teljes emésztőtraktus kb. 15 %-a – gyomorban az emésztés a keményítő
lebontásával kezdődik. A gyomornyálkahártya alapi részén a pH érték 5,2 körüli; a
tejsavtermelő mikróbák a szénhidrátokat lebontják. Az erjedés folyamán illó zsírsavak,
tejsav és gázok – szén-dioxid, metán – képződnek. A tejsav a vékonybélben, az illó
zsírsavak a vastagbélben szívódnak fel.
A gyomornyálkahártya pylorusi részén a mirigyek pepszint és sósavat termelnek, amely a
szerves savakkal együtt átitatja a rétegződött gyomortartalmat. Azonban ennek ellenére
sem optimális a gyomortartalom pH-ja a pepszines fehérjeemésztés számára (4 pH).
Ezért a ló napi takarmányadagját több részletben kell megetetni. A pankreász eredetű
lipáz hatására a gyomorban a
takarmányzsír
emésztése
is
megkezdődik (Schmidt J., 2003).
Az ínyvitorla rendkívül erős, ezért a
ló nem tud hányni. A gyomor
falában kevés a feszülésreceptor,
ezért be-zabálás esetén a gyomor
könnyen megrepedhet.
A vékonybél 18-20 m, a teljes
emésztőtraktus
30
%-a.
A
béltartalom
itt
2-4
órát
tartózkodik. A felvett fehérje 2/3
része megemésztődik 65-70 %-os
hatékonysággal (az aminosavak
közel 100 %-a megemésztődik). Az
utóbélben
emésztődő
fehérjehányadot (amino-savakat)
az
állat
már
nem
tudja
hasznosítani. A szénhidrátok kb.
50-70 %-a a termelődött hasnyál és a bélnedv enzimjeinek hatására a vékonybélben
egyszerű cukrokká bomlik, és felszívódva jelentős energiaforrást képvisel. A szénhidrátok
fennmaradó része a vastagbélbe kerül (Schmidt J., 2003).
A lónak nincs epehólyagja, ezért az epe – a hasnyállal együtt – folyamatosan, egy ponton
ömlik az epésbélbe. Ennek ellenére a lovak zsíremésztése jó. A vékonybélben szívódnak
fel a fontosabb makroelemek – Ca, Na, Mg, K – és mikroelemek is. A vékonybélben
naponta 6-8 liter hasnyál, 4-6 liter epe és kb. 100-120 liter bélnedv termelődik (Bodó I. –
Walter, H., 1998).

A lovak emésztési sajátosságai

A vakbél 1,2 m, 23-28 liter űrtartalmú, az emésztőtraktus 15 %-át alkotja. A vakbélben
élénk fermentációs folyamatok zajlanak az ott élő flóra és fauna révén, mert itt a
béltartalom áthaladása lelassul (7 óra), így kedvező feltételek alakulnak ki a mikrobiális
emésztéshez. A lovak vakbele jellegzetes zsák alakú, egy helyen telik és ürül.
A vakbélben és a remesebélben a nagy molekulasúlyú szénhidrátok, elsősorban a
cellulóz emésztése folyik. A szénhidrátbontás mellett megkezdődik a cellulóz és a
hemicellulóz lebontása is illó zsírsavakra – ecetsav, propionsav, vajsav – és tejsavra. Az
erjedés során gázok – szén-dioxid, metán, hidrogén – is keletkeznek. A mikróbák által
termelt vitaminok (B-vitamincsoport, K-vitamin) csak részben szívódnak fel (Schmidt J.,
2003).
A vastagbél a mikrobiális emésztés fő helye. A takarmány átlagos itt-tartózkodási ideje
kb. 1 nap. Az itt képződő rövid szénláncú zsírsavak a vastagbélből felszívódnak, és a ló
napi energiaszükségletének 30-50%-át fedezik. A gyomorban és a vékonybélben meg
nem emésztődött fehérjét a mikroorganizmusok tovább bontják aminosavakra, széndioxidra, ammóniára. A fehérje bomlástermékeiből a baktériumok biológiailag értékes
fehérjét építenek fel, amelyet azonban az állat már nem képes hasznosítani. A fel nem
használt ammónia felszívódik, és a májban karbamid képződik belőle, amely a vesén át
kiürül.

A lovak táplálóanyag szükséglete
Gyakran túl kevés figyelmet szentelnek a lovak vízszükségletének, amely szoros
kapcsolatban áll a szárazanyag-felvétellel. A vízszükségletet befolyásoló tényezők közül a
legfontosabbak az állat élőtömege, a környezeti hőmérséklet és páratartalom, a
munkavégzés, a takarmány, fiziológiai okok – szoptatás, vemhesség –, stressz.
A lovak energiaszükségletüket szénhidrátokból és zsírokból fedezik. A szénhidrátok
lehetnek struktúrálisak – cellulóz, hemicellulóz –, amelyekből illó zsírsavak képződnek. A
nem strukturális szénhidrátok – keményítő, maltóz, laktóz – monoszacharidokra
bomlanak. Az energiaszükségletet különböző regressziós egyenletekkel számítják ki. Az
energiaszükségletet az alábbi tényezők befolyásolják: fedeztetés, vemhesség, laktáció,
növekedés, munkavégzés.
A fehérjeszükségletet a takarmány fehérjetartalmából biztosíthatjuk: kb. 9,5 g
nyersfehérje/MJ DE a létfenntartó napi fehérjeszükséglet. A vemhesség, a laktáció és a
növekedés ideje alatt azonban ennél lényegesen több fehérjét kell biztosítani az
állatnak. Nem megfelelő fehérjeellátás esetén csökken a takarmányfelvétel, csökken az
élőtömeg, a szőrzet fénytelen lesz, a paták gyengébben fejlődnek. Túladagolás esetén a
karbamidszint a vérben és a belekben megnő, ezáltal a N-ürítés is fokozódik;
feleslegesen terheljük a ló máját, ezenkívül felesleges a fehérjét túletetni, mert a
takarmány legdrágább komponense.
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A nyersrost elengedhetetlen a lovak számára, mivel a kis gyomorhoz képest nagy a
vakbél és a vastagbél. A nyersrost segítségével a bélpasszázst is fenn lehet tartani.
Az ásványi anyagok közül a legfontosabb a kalcium és a foszfor, mert a lovak csontja –
nyershamura vonatkoztatva – 36 % kalciumot és 17 % foszfort tartalmaz; egymáshoz
viszonyított arányuk ne legyen 1:1-nél kisebb a takarmányban.
A lovak az A- és az E-vitamint a takarmányból veszik fel. D-vitaminhoz részben
tömegtakarmányokból jutnak, illetve a bőrben is szintetizálódik napfény hatására. Kvitamint a vastagbélben a mikróbák szintetizálnak, ez a mennyiség elég a napi szükséglet
kielégítéséhez. B-vitaminok szintén a vastagbélben szintetizálódnak, egy részük
felszívódik, azonban nagy részük a bélsárral kiürül. Ennek ellenére elég a felszívódott
mennyiség a szükségletnek megfelelő, azonban fokozott terhelés alatt álló lovak – pl.
sportlovak – esetében a takarmányt ki kell egészíteni. C-vitamin az állat szervezetében
szintetizálódik elegendő mennyiségben, de sportlovaknál, illetve beteg állatoknál ki kell
egészíteni.

A lovak takarmányozásának alapelvei
A lovakat egyedileg kell takarmányozni a következő indokok miatt:
 emésztési és anyagcsere különbségek
 a különböző termelési- és teljesítménypotenciálok és -elvárások
 egészségi állapot
 takarmányok hasznosítható táplálóanyag-tartalma
 táplálóanyagok kölcsönhatása
 klimatikus és környezeti tényezők
 korábbi takarmányozás
A takarmányszükségletet leginkább befolyásolja az élőtömeg, az életkor, a munkavégzés,
a vemhesség, a laktáció, a növekedés, a fajta, a környezet, az egészségi állapot. A lovakat
a pontos takarmányszükséglet megállapítása érdekében küllemi bírálatnak, illetve
kondíciópontozásnak kell alávetni. A kondíciós pontok a következők: 1 – gyenge, 2 –
nagyon sovány, 3 – sovány, 4 – mérsékelten sovány, 5 – közepes, 6 – mérsékelten
elhízott, 7 – elhízott, 8 – kövér, 9 – extrém kövér.

gyenge

közepes

extrém kövér

A lovak emésztési sajátosságai

Az 5-ös kondíciópont definíciója: a hát egyenes, nincs gyűrődés, nem áll ki a gerinc, a
bordák szemmel nem elkülöníthetőek, de könnyen tapinthatóak. A faroktő körüli zsír
puhán tapintható, a mar kereknek tűnik. A nyak és a váll törés nélkül kapcsolódik.
Az optimális kondíció az életkor és a hasznosítás formájának függvénye, a legideálisabb a
lovak 5-ös kondícióban tartása, Tenyészkancáknál, illetve tenyészméneknél
megengedhető a 6-os, illetve a 7-es kondíciópont, azonban ez is csak fedeztetési idény
előtt.

A lovak tenyésztése és nemesítése különböző célokra
A lovakat különböző hasznosítási célok szerint „használják” az emberek. Ennek
megfelelően a tenyésztés, a nemesítés és a szelekció módszerei rendkívül változatosak.
A használati hátaslovakat olyan tulajdonságok szerint tenyésztik, mint a küllem, a
vérmérséklet, a tanulékonyság. A hátaslovakat a ló- és lovassportokban alkalmazzák.
Lósport a galopp és az ügető, lovassport a díjlovaglás, a díjugratás, a military, a
távlovaglás, a voltige, a magasiskola, a lovaspóló, a lovasvadászat. A hátaslovak másik
nagy táborát alkotják a hobbicélra tenyésztett és tartott lovak, amelyekkel nem
versenyeznek az emberek, csupán szabadidejüket szívesen töltik lovaglással, a ló körüli
munkákkal.
A fogatlovakat más tenyészcélok alapján szelektálják: fontos a küllem, a vonóerő, a
munkakészség és a gyorsaság. A fogatlovakat már nagyon régóta alkalmazza az
emberiség különböző célokra: mezőgazdasági munkák, postakocsi, utazás fogattal, stb.
A sport- és fogatlovak nem kerülhetnek az élelmiszerláncba, hiszen nem
élelmiszertermelő állatok, ennek megfelelően takarmányozásuk is eltér a kifejezetten
élelmiszertermelésre tartott és tenyésztett ún. „húslovak” takarmányozásától.
A lovakat hústermelésre is használják – ezeknél az állatoknál fontos szelekciós szempont
a korai tenyészérettség, a termékenyülés, a két ellés közt eltelt idő hossza, a
tömeggyarapodás erélye, a tejtermelés, illetve a csikónevelő képesség. Ezeket az
állatokat – a megfelelő súly elérésekor – vágóhídra szállítják, majd húsukat értékesítik.
(Bodó I. – Walter, H., 1998.)
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Lótakarmányok
A lótakarmányokat általában a következőképpen szokták felosztani:
 tömegtakarmányok: zöldtakarmányok (gyep), széna, szalma, szilázs
 gabonafélék, malom- és szeszipari melléktermékek: zab, árpa, búza, kukorica,
korpa, cirok, köles, törkölyök
 gyökér- és gumós takarmányok: répa, cukorrépa, répaszelet, melasz, stb.
 fehérjetakarmányok: pillangósok szénái, extrahált darák
 takarmánykiegészítők
 ipari keveréktakarmányok
A legelőn (gyepen) tartott lovak kevesebb
takarmányfelvétellel, de jelentősen nagyobb
legelési veszteséggel legelnek, mint más
állatfajok. Válogatósak – hosszú ajakszőreik
segítségével minden falatot megvizsgálnak,
mielőtt szájukba vennék. Legelés közben lassan
bóklásznak, miközben hol innen, hol onnan
vesznek fel egy-egy falatot. A rövidebb
növénymagasságot – 10-15 cm – kedvelik.
Fontos, hogy az egyes legelőszakaszokat milyen
rotációban legeltetik le az állatokkal, mert a
növényzetnek is kell kb. 35-40 nap a regenerálódásra, mert a ló alaposan, gyakorlatilag
tövig rágja a növényzetet. Telepített növényeknél fontos, hogy a növényeket
megfelelően válogassuk össze. A lovak által kedvelt növények: perjék, csenkeszek,
csomósebír, tarackbúza, vöröshere, fehérhere, lucerna.
A legelőn tartott lovak esetében körültekintően kell kezelni a legelőn lévő különféle
gyomnövényeket, mert a lovak rengeteg növényre érzékenyek, pontosabban a növényi
részekben lévő különböző, mérgező hatású anyagokra. Ezek a növények lehetnek fák,
cserjék, bokrok, gyomnövények, de akár a dísznövényként ültetett növények is
tartalmazhatnak mérgező anyagokat.
A lovak ösztönösen elkerülnek nagyon sok mérgező növényt, de vannak olyan időszakok,
amikor nagyobb a veszély. Ha nincs elég legelnivaló növény, az éhség és a friss zöld
növényre való vágy miatt lehetséges, hogy megesznek olyanokat is, amelyeket
máskülönben elkerülnének. Kora tavasszal a lédús mérgező növények vonzóbbak
lehetnek a ló számára, mint a ritkábban növő fű.
Azonban óvatosnak kell lennünk akkor is, ha szénával etetjük a lovat, mivel nem biztos,
hogy a vásárolt széna termőhelye megfelelően ellenőrzött. Ha saját legelőnk van, akkor
van rá módunk, hogy ellenőrizzük a növényzetet a megfelelő ismeretek birtokában.
(Schmidt J., 2003)

A lovak mérgezései

A lovak mérgezései
A takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló európai parlamenti és
tanácsi 2002/32/EK irányelv 2. cikk l) pontja értelmében,
„nemkívánatos anyag: bármely olyan anyag vagy termék – a kórokozók
kivételével –, amely jelen van a takarmányozásra szánt termékben és/vagy
annak felületén, és amely potenciális veszélyt jelent az állati vagy az emberi
egészségre, illetve a környezetre, vagy káros hatással lehet az
állattenyésztésre.”
Mindenképpen tisztázandó, hogy az Uniós irányelvek nem közvetlenül alkalmazandóak.
A tagállamoknak kell elfogadni és kihirdetni azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy irányelv előírásainak - az abban
előírt határidőre - megfeleljenek.
Fent
említett
irányelvben
megfogalmazott
rendelkezések
esetében
a
„takarmánytörvény”, annak végrehajtási rendelete (43/2003 (IV. 26.) FVM rendelet) és a
Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló rendelet (44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet)
irányadó. A takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló
2001. évi CXIX. törvény 2. § 16. pontja értelmében,
„takarmányok nemkívánatos anyagai: azok az anyagok, amelyek a
takarmányban közvetlenül az állat egészségét, termelőképességét, illetve
közvetve az ember egészségét vagy a környezetet és a természetet (a
továbbiakban együtt: környezet) veszélyeztethetik vagy károsíthatják.”
A mérgezések hátteréről általánosságban
A mérgek olyan szervetlen vagy szerves élettelen anyagok, melyek már kis
mennyiségben az élő szervezetekbe vagy a testfelületre jutva, azok károsodását idezik
elő. A mérgezések kapcsán gyakran találkozunk pl. a méreganyagok hatáserősségére
utaló, illetve egyéb kifejezésekkel, az érthetőség érdekében a letális dózis fogalmát
tisztázni szükséges:
 LD50 dózis („lethal dose” - letális dózis 50 %-a): az adott anyag azon mennyisége,
amelynek hatására megadott időn belül a kísérleti állatok 50 %-a elpusztul
[mg/ttkg-ban kifejezve] a megfigyelési időszakban (ez az időszak általában 7-14
nap). Az LD50 értéket egy adott állatfajra és adott applikációs módra (pl. szájon
át, stb.) határozzák meg. Emellett gyakran találkozhatunk a becsült letális dózis
definíciójával
 ALD („approximate lethal dose human” - becsült humán letális dózis): az adott
méreganyag vonatkozásában egy becsült érték, mivel kísérlet nem végezhető és
letális toxicitás eseten a dózis csak becsülhető. Az ALD egyre gyakrabban használt
állatok eseten is, állatvédelmi és gazdaságossági okok miatt.
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A különböző anyagok csak bizonyos meghatározott körülmények (pl. mennyiség, idő,
alkalmazásmód) között válnak méreggé, illetve okoznak mérgezést.
A toxicitást befolyásoló tényezők közül érdemes megemlíteni az alábbiakat:
 a béltraktus üres, illetve telt állapota, az egyéb anyagok jelenléte a felszívódást
befolyásolhatja,
 a takarmányfelvételt, és így az esetleg azt tartalmazó méreganyag felvételt
bizonyos tényezők, pl. hőmérséklet, fényviszonyok, stb. szintén befolyásolják,
 a faj, fajta, nem, életkor, mint ún. biológiai tényezők (pl. egyes enzimek aktivitása
fiatal korban alacsonyabb) is meghatározóak lehetnek,
 a méreganyag oldhatósága, vagy a szemcse-, illetve cseppméret, mint kémiai
tényezők is befolyásoló tényezőként jelentkeznek.
A mérgezés lehet véletlen, vagy szándékos. A leggyakrabban a gondatlanság, a szakmai
tájékozatlanság állnak a mérgezés hátterében, illetve játszanak fontos szerepet annak
kialakulásában.
A véletlen mérgezéseket leggyakrabban természetes eredetű (pl. ásványi anyagok,
mérgező növények, stb.), és az emberi tevékenység eredményeként létrejött faktorok
(pl. növényvédő szerek, ipari szennyezések, gyógyszerek, stb.) okozzák.
A szándékos mérgezések viszonylag ritkán, bar egyre gyakrabban fordulnak elő. Azonban
a háziállatokban megállapított mérgezések túlnyomó többsége az emberi hanyagság,
gondatlanság következménye, ezért ezek megelőzhetőek, elkerülhetőek (lennének) kellő
odafigyeléssel.
Ebben legnagyobb felelőssége magának az állattartónak, az állat tulajdonosának van.
Rendszerint a helyszíni körülmények ismerete (pl. a takarmány érzékszervi vizsgálata, az
állattartó kikérdezése, fertőző betegségek kizárása, méreganyagok jelenléte az állatok
környezetében, stb.) tereli a gyanút a mérgezésre.
Mérgezésre kell gyanakodni, ha rövid időn belül egyszerre több állat betegszik meg
(esetleg hullik el) egy – azonos helyen tartott, legeltetett, azonos takarmánnyal etetett,
azonos itatóvízzel itatott – állományban, megközelítően hasonló tünetek mellett.
A korbonctani lelet is gyakran utalhat mérgezésre, annak gyanújára. A kórelőzmény, a
klinikai tünetek és a kórbonctani kép csak a mérgezés feltételezésére elég. A mérgezések
tényének megállapítása, megerősítése legtöbb esetben csak laboratóriumi vizsgálattal
lehetséges.
Toxikózist bizonyítani csak az állat, szervezetéből megfelelő mennyiségben kimutatott
méreganyag alapján, a fertőző betegségek egyidejű kizárása mellett lehetséges.
Fentieket erősítheti, illetve erősíti meg a takarmányban, esetleg itatóvízben kimutatott
azonos méreganyag jelenléte, és a helyszínen tapasztaltak (pl. ténylegesen kapcsolatba
került, kerülhetett-e a méreggel vagy az azt tartalmazó anyaggal az állat, stb.).

A lovak mérgezései

Továbbá körültekintően kell értékelni a laboratóriumi vizsgálat eredményeit is (pl.
milyen méreganyag, milyen mennyiségben került kimutatásra, milyen állatfaj,
korcsoport érintett, a szervezetben gyorsan lebomló anyagról van-e szó, stb.).
Szintén hasznos információkhoz juthatunk a feltételezetten méreganyagot tartalmazó
minta (pl. takarmány) toxikus hatásáról – ellenőrzött, és az állatvédelmi előírásoknak
megfelelő módon kivitelezett – laboratóriumi állatetetési kísérlettel.
A vett minták laboratóriumi vizsgálata, az esetlegesen alkalmazott állatetetési kísérlet
azonban időigényes folyamat.
A lovak mérgezéseinek oktani csoportosítása:
1)
2)
3)
4)
5)

Mérgező növények
Mikotoxinok
Toxikus elemek
Növényvédő-szerek és maradékaik
Vitaminok, gyógyszerek, egyéb
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Mérgező növények
A növényi mérgezéseket nehéz felismerni, mert egyrészt a megbetegedések tünetei
általában nem kórjelző értékűek, másrészt a hasonló hatásmechanizmusú növényi
mérgek esetében sem egyeznek a tünetek. Az idült növényi mérgezések esetén
legtöbbször fel sem merül a gyanú, mert a tünetek kialakulása előtt nincs
takarmányváltás. Hasonló a helyzet, ha a növény csak bizonyos fenológiai fázisban
tartalmaz mérgező anyagot. A mérgező növény toxicitását több tényező is befolyásolja:
faj, fajta, genetikai determináltság, talajtani adottságok, időjárás, fenológiai fázis, stb.
A lovak általában nem fogyasztanak mérgező növényeket, azonban ha nincs más
takarmány, illetve ha a begyűjtött szálastakarmány mérgező növényekkel szennyezett,
elfogyasztják azokat is. Az adott mérgező növényhez való hozzászokás is befolyásoló
tényező lehet – megfigyelésen alapul az a tény, hogy idegen környezetbe került lovak
kevésbé kerülik el a mérgező növényeket, mint eleve ott élő társaik. Gyakrabban
fogyasztanak el mérgező növényeket:
 az éhes állatok,
 ha kevés ballaszt anyagot kapnak – a ló az akácfa kérgét is megrágja
Fontos tudni, hogy a növények szárítása során a mérgező anyagt tartalmuk változik:
 főleg az alkaloida tartalmú növények szárítva is megtartják a mérgező hatásúkat
 illó anyag tartalmú növények szárításakor a napfény hatására elveszítik a hatóanyag
tartalmúk nagy részét pl. boglárkafélék
 a lassú szárítás általában jobban csökkenti a mérgező anyagok mennyiségét, mint a
gyors szárítás
 Az alábbiakban a mérgezést okozó növényfajokat ismertetjük, különböző
csoportosításban.
Az idegrendszeri tünetekkel kísért növényi mérgezések fő tünetei a tompultság,
aluszékonyság, tudatzavar, bizonytalan mozgás, tántorgás, szédelgés, kábulat,
izomgyengeség, izombénulás, teljes elesettség. Ritkább tünetek: testhőmérséklet
csökkenése, erős nyáladzás, izzadás, viszketés, pupilla tágulat, pupilla szűkület.
A mérgek hatóanyagai bonyolult szerkezetűek, és igen sokfélék lehetnek, analitikai
vizsgálatuk nehézkes. Ezért a növényi mérgezés megállapítása legtöbbször botanikai
vizsgálatokon, jellemző klinikai tüneteken, esetlegesen a kóros szervi elváltozások
elemzésén alapul.
Az alábbiakban a főbb mérgező növények találhatók, rendszertani, előfordulási hely
szerinti és hatóanyag tartalom szerinti bontásban.

Mérgezı növények

1. táblázat

A központi idegrendszer izgalmát okozó mérgező növények lovaknál
Rendszertani besorolás szerint

Család név
Abietaceae/Pinaceae
Aristolochiaceae
Boraginaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Compositae/Asteraceae
Convolvulaceae
Cupressaceae
Ephedraceae
Equisetaceae
Fabaceae

Gramineae/Poaceae
Helleboraceae

Labiatae
Liliaceae
Papaveraceae
Polypodiaceae
Ranunculaceae
Scrophulariaceae
Solanaceae
Taxaceae
Umbelliferae

Latin név
Larix decidua
Aristolochia clematitis
Symphytum officinale
Sambucus ebulus
Stellaria graminea
Artemisia maritima
Cuscuta sp.
Thuja occidentalis
Ephedra distachya
Equisetum arvense
Equisetum palustre
Lathyrus sp.
Cytisus nigricans
Laburnum anagyroides
Lolium remotum
Lolium temulentum
Caltha palustris
Aconitum sp.
Consolida sp.
Galeopsis ladanum
Colchicum sp.
Veratrum sp.
Papaver rhoeas
Pteridium aquilinum
Ranunculus sp.
Gratiola officinalis
Rhinanthus sp.
Atropa belladonna
Datura stramonium
Taxus baccata
Aethusa cynapium
Cicuta virosa
Oenanthe aquatica
Oenanthe fistulosa

Magyar név
vörös fenyő
közönséges farkasalma
fekete nadálytő
földi bodza
réti csillaghúr
sziki üröm
aranka fajok
nyugati tuja
csikófark
mezei zsurló
mocsári zsurló
lednek fajok
fürtös zanót
aranyeső
len vadóc
szédítő vadóc
mocsári gólyahír
sisakvirág fajok
szarkaláb fajok
piros kenderkefű
kikerics fajok
zászpa fajok
pipacs
saspáfrány
boglárka fajok
csikorgófű
kakascímer fajok
nadragulya
csattanó maszlag
tiszafa
ádáz
csomorika
vízi mételykóró
büdös mételykóró
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2. táblázat

A központi idegrendszer izgalmát okozó mérgező növények lovaknál
Előfordulási helyük szerint

Előfordulása

Latin név

Magyar név

Ártereken, vízfolyások mentén, töltéseken,
szántókon

Aristolochia
clematitis

közönséges
farkasalma

Erdőaljakban, erdőszéleken, ősgyepekben

Pteridium aquilinum

Saspáfrány

Erdőaljakban, ősgyepekben (ritka, védett
növények)

Aconitum sp.

sisakvirág fajok

Erdőaljakban, parkokban, gyomtársulásban

Aethusa cynapium

ádáz

Erdőkben, erdőaljakban, parkokban

Larix decidua

vörös fenyő

Erdőszéleken, erdő aljakban

Atropa belladonna

nadragulya

Erdőszéleken, főként a nyugati országrészeken

Cytisus nigricans

fürtös zanót

Gyomtársulásban, szántókon, ősgyepekben

Datura stramonium

csattanó maszlag

Homok-pusztákon, homoki legelőn

Ephedra distachya

csikófark

Legelőkön, mocsárréteken, erdőszéleken

Ranunculus sp.

boglárka fajok

Mocsár- és lápréteken

Rhinanthus sp.

kakascímer fajok

Mocsarakban, vízben, víz partján

Cicuta virosa

csomorika

Mocsárréteken, erdei legelőkön

Colchicum sp.

kikerics fajok

Mocsárréteken, legelőkön

Veratrum sp.

zászpa fajok

Mocsárréteken, ősgyepekben

Gratiola officinalis

csikorgófű

Mocsárréteken, savanyú talajú legelőkön,
szántókon

Equisetum arvense

mezei zsurló

Mocsárréteken, savanyú talajú legelőkön,
szántókon

Equisetum palustre

mocsári zsurló

Ősgyepekben, erdei tisztásokon, mocsárréteken

Stellaria graminea

réti csillaghúr

Ősgyepekben, erdő széleken, gyomtársulásokban

Sambucus ebulus

földi bodza

Parkokban

Taxus baccata

tiszafa

Parkokban, temetőkben

Thuja occidentalis

nyugati tuja

Szántóföldi vetésekben, parlagokon, legelőkön

Consolida sp.

szarkaláb fajok

Szántóföldön, kukoricavetésekben,
gyomtársulásokban

Galeopsis ladanum

piros kenderkefű

Szántókon, parlagokon, gyomtársulásokban

Papaver rhoeas

pipacs

Szikes legelőkön

Artemisia maritima

sziki üröm

Termesztett és gyomnövényekre kúszva

Cuscuta sp.

aranka fajok

Termesztett szegletes lednek és ősgyepekben
gyomlednek

Lathyrus sp.

lednek fajok

Vetésekben, parlagokon

Lolium remotum

len vadóc

Vetésekben, parlagokon

Lolium temulentum

szédítő vadóc

Vízben, vízpartokon, mocsárréteken

Oenanthe aquatica

vízi mételykóró

Vízben, vízpartokon, mocsárréteken

Oenanthe fistulosa

büdös mételykóró

Vízfolyások mentén, mocsárréteken

Caltha palustris

mocsári gólyahír

Vízfolyásokban, mocsárréteken

Symphytum
officinale

fekete nadálytő

Mérgezı növények

3. táblázat

A központi idegrendszer izgalmát okozó mérgező növények lovaknál
Hatóanyag tartalmuk szerint

Hatóanyagai
A- és C-akonin, akonitin, pszeudakonitin, napellin, antorin
alkaloidok
Anemonol, jervin, helleborin, szaponin
B1 vitamint hasító tiamináz enzim, equizetin, equizetonin,
sok kovasav
B1 vitamint hasító tiamináz enzim, equizetin, equizetonin,
sok kovasav
B1 vitamint hasító tiamináz enzim, pteritansav
Betain, latirin, L-glutamin
Cikutinszerű alkaloid, illóolaj
Cikutoxin, citutoxinin, illóolaj, fellandrén
Cinoglosszin, konszolidin
Citizin alkaloid
Citizin alkaloid
Efedrin, pszeudoefedrin, szaponin
Graciolin, graciolon glükozidok, graciolinin keserűanyag,
graciolafett
Hioszciamin, atropin, szkopolamin, atropamin, belladonnin
Hioszciamin, szkopolamin, atropin,
Illóolaj, benne alfa-tujon, tujin, pinipicrin
Illóolaj, szantonin, artemisin keserűanyag
Illóolaj, szaponin, kesetrűanyag
Illóolaj, terpén, politerpén
Kalkatrippin, delszolin, delkozin
Kolchicin
Kuszkutin glükozid, gyantaszerű és cseranyag
N-tartalmú arisztolochiasav, klematidin
Oleum juniperi illóolaj, benne terpének
Önantotoxin, illóolaj, fellandrén, gyanta
Önantotoxin, illóolaj, fellandrén, gyanta
Pontosan nem ismert szaponinszerű anyag
Protoanemonin, szaponinszerű anyag
Protoveratrin, germerin, jervin, pszeudojervin, rubijervin,
veratramarin
Rinantin
Roeadin, egyéb hasonló , roeadinsavalkaloid
Szambucin, szambunigrin ciánglükozid, szaponin, illóolaj
Taxin, millozin, taxikatin
Temulin alkaloid a héj alatt
Temulin alkaloid a héj alatt

Latin név
Aconitum sp.

Magyar név
sisakvirág fajok

Caltha palustris
Equisetum arvense

mocsári gólyahír
mezei zsurló

Equisetum palustre

mocsári zsurló

Pteridium
aquilinum
Lathyrus sp.
Aethusa cynapium
Cicuta virosa
Symphytum
officinale
Cytisus nigricans
Laburnum
anagyroides
Ephedra distachya
Gratiola officinalis

saspáfrány

Atropa belladonna
Datura stramonium
Thuja occidentalis
Artemisia maritima
Galeopsis ladanum
Larix decidua
Consolida sp.
Colchicum sp.
Cuscuta sp.
Aristolochia
clematitis
Juniperus
communis
Oenanthe aquatica
Oenanthe fistulosa
Stellaria graminea
Ranunculus sp.
Veratrum sp.

nadragulya
csattanó maszlag
nyugati tuja
sziki üröm
piros kenderkefű
vörös fenyő
szarkaláb fajok
kikerics fajok
aranka fajok
közönséges
farkasalma
Közönséges boróka

Rhinanthus sp.
Papaver rhoeas
Sambucus ebulus
Taxus baccata
Lolium remotum
Lolium temulentum

kakascímer fajok
pipacs
földi bodza
tiszafa
len vadóc
szédítő vadóc

lednek fajok
ádáz
csomorika
fekete nadálytő
fürtös zanót
aranyeső
csikófark
csikorgófű

vízi mételykóró
büdös mételykóró
réti csillaghúr
boglárka fajok
zászpa fajok
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4. táblázat

A központi idegrendszer izgalmát okozó mérgező növények lovaknál
Szénák nem kívánatos növényei
Latin név
Aethusa cynapium
Ambrosia
artemisifolia
Anthoxanthium
odoratum
Chaerophyllum
temulum
Colchicum
autumnale
Datura stramonium
Daucus carota
Heracleum
sphondylium
Senecio erucifolius
Senecio jacobaea
Senecio vulgaris

Magyar név
Ádáz
Ürömlevelű parlagfű

Családnév
Apiaceae/Umbelliferae
Asteraceae/Compositae

Szagos borjúpázsit

Poaceae/Gramineae

Bódító baraboly

Apiaceae/Umbelliferae

Őszi kikerics

Colchicaceae/Liliaceae

Csattanó maszlag
Vadmurok
Alpesi medvetalp

Solanaceae
Apiaceae/Umbelliferae
Apiaceae/Umbelliferae

Vörösörvű v. illír
aggófű
Jakabnapi aggófű
Közönséges aggófű

Asteraceae/Compositae
Asteraceae/Compositae
Asteraceae/Compositae

A legelők központi idegrendszert izgató hatású mérgező növényei
A központi idegrendszer izgalmára, károsodására utaló jellegzetes tünetek az
ingerlékenység fokozódása vagy csökkenése, sokszor tompultság, aluszékonyság,
tudatzavar, izomrángás vagy általános izomremegés. A növények elfogyasztása után a
testhőmérséklet csökken, erős nyálzás vagy izzadás következik be, pupillatágulat
figyelhető meg.
Csattanó maszlag
Nitrogénben, humuszban gazdag talajokon, gyomtárulásokban,
parlagokon fordul elő nagy tömegben, de egyes növénykultúrákat is
nagy tömegben szennyező gyomnövény. Minden része, de
különösen a levelei és a magjai atropint, hioszciamin és szkopolamin
alkaloidát tartalmaznak. Fiatal növényben a szkopolamin magasabb
koncentrációban fordul elő, mint a későbbi fenológiai fázisok során.
Mellékalkaloidokként apoatropint és nikotint tartalmaz. A lovak
elkerülik, de a szénával könnyen felvehetik. A mérgezés fő forrása a
csattanó maszlag magjával szennyezett szemes kukorica, illetve ocsúja. (1-1,5 kg friss
növény elfogyasztása után már 5-8 óra múlva elhullás következik be, és a kényszervágott
állat húsa is mérgező!)

Mérgezı növények
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A klinikai tünetek – kólikás nyugtalanság, tág pupilla, száj, orr nyálkahártyájának
kiszáradása, tachycardia, perifériás keringési elégtelenség, bélmozgás leállása,
bélsárrekedés, felfúvódás – 60-300 g maszlagmag felvétele után már egy napon belül
jelentkeznek.
5. táblázat

A legelők központi idegrendszert izgató hatású mérgező növényei

Magyar/latin
növény név
család

Előfordulás

Hatóanyag

Mely állatfajra hat

Csattanó maszlag
Datura Stramonium
L.
Solanaceae burgonyafélék

nitrogénben,
humuszban gazdag
talajon,
gyomtárulások,
parlagok

Bolondító beléndek
Hyoscyamus niger
L. Solanaceae burgonyafélék

gyomtársulások,
nitrogénben
gazdag helyek,
szántóföldek
szélein,
települések
erdei vágások,
erdőszélek, irtások,
hűvö-sebb
nedvesebb
helyeken tömegesen is
előfordulhat.

fő alkaloidok: hioszciamin, atropin, szkopolamin 0,2-0,6%-ban, fiatal
növényben
szkopolamin túlsúly
van, mellék alkaloidok:
apoatropin, nikotin
tartalmaz 0,03-0,25%
összalkaloidot:
hioszciamin,
szkopolamin (1,2:1)
atropin, apoatropin,
kuszkhigrin
0,2-0,6% összalkaloid
tartalom, fő alkaloidok:
hioszciamin (98%),
szkopolamin, fiatal
növényben
szkopolamin túlsúly
van, mellék-alkaloid:
balladonin
önantotoxint tartalmaz,
termése pedig
illóolajat: fellandrén,
fellandral, falkarion
alkaloid összmennyiség
elérheti a 2%-ot,
melyből a fő hatóanyag
az efedrin 40-90%-ot
tesz ki

ló, szarvasmarha
(1-1,5 kg friss
növény), juh és
kecske, elhullás 5-8
óra múlva, a kényszervágott állat
húsa is mérgező!
szarvasmarha és
ló, elhullást okoz

Nadragulya
Atropa balladonna
L. Solanaceae burgonyafélék

Vízi mételykóró
Qenanthe aquatica
LAM. Apiaceae ernyősvirágzatúak
Csikófark
Ephedra distachya
L. Ephedraceae csikófarkfélék

Csomorika
Cicuta virosa L.
Apiaceae ernyősvirágzatúak

álló és folyóvizek,
csatornák, ártéri
erdők, lápok,
mocsárrétek
homok puszták,
mészkő ill.
dolomitszikla
gyepek, homoki
legelőkön fordul
elő
mocsarak, árkok,
nedves területek

0,2% cikutoxin frissen,
gyökértörzsben 0,10,35% felladren,
termésében 1,2% cimol
és kuminaldehid

ló (120-180 g
száraz levél),
szarvasmarha (6080 g szárított levél)
a letális adag, juh
és kecske igen
nagy adagot (750
g) is kibír
szarvasmarha, ló
juh, elhullás 24
már órán belül

Mérgező szerv

minden része,
különösen a
levelek, magok

minden ré-szében,
külö-nösen a gyökérben és a
magvakban,
szárítva is
mérgező
minden részében
tartalmaz
mérgező anyagot,
legtöbbet a mag

minden része,
szárítva sem
bomlik el

valamennyi
állatfajra betegítő
hatású, elhullás is
bekövetkezhet

minden része

ló 500 g,
szarvasmarha
250 g, juh 60-80 g
szárított levél a
letális adag,
elhullás 1 órán
belül

minden része,
főleg a gyökere,
szárítva is
mérgező hatású

Akác
sík vidékek,
robin és fazin
levele, kérge,
Robinia
homokos talajok
toxalbumint tartalmaz
magja
pseudoacacia
Fabaceae pillangósvirágúak
Forrás: Vetter (1999), Haraszti (1985), Tóth (2005), Haraszti-Bokori (1963) Haraszti-Kalmár (1972)
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A legelők központi idegrendszert nyugtató, bénító hatású mérgező
növényei
Ezen növények hatóanyagai a központi idegrendszer bénulását idézik elő. Előbb
nyugtató, majd bénító hatást mutatnak, ezért tompultság, bizonytalan mozgás, az állat
előtt álló akadályok fel nem ismerése, aluszékonyság, tántorgás, bénulás (részleges,
esetleg általános) jelei láthatók a beteg állatokon. Előfordulhat erős nyálzás, izzadás,
pupillatágulat – vagy szűkület, esetleg szemremegés. A tünetek az elfogyasztott
növényben lévő méreganyag mennyiségétől függően esetenként gyorsan (pl.
pipacsmérgezéskor) jelentkeznek, máskor viszont (pl. zsurlómérgezéskor) csak órák,
esetleg napok vagy hetek múlva (Vetter 1999). Az ebbe a csoportba tartozó foltos bürök
mérgezés még az utódokra is kihat: mérsékelt mennyiségben felvett foltos bürök
vemhes anyajuhok vetélését és torz, deformált lábközépízületű bárányok ellését
okozhatja (Horváth 2006). Nem került bemutatásra a piros kenderkefű (Galeopsis
ladanum), mivel csak speciális esetben okoz megbetegedést (Haraszti 1985), amely
manapság már nem jellemző.
Foltos bürök
Gyomtársulásokban, N-ben gazdag területeken, állattartó
telepeken gyakori gyomnövény. A koniin, γ-konicein és egyéb
alkaloidákat tartalmazó bürököt átható szaga miatt az állatok
elkerülik – csak a kiéhezett állatok fogyasztják el. Már néhány levél,
vagy termés elfogyasztása után elhullás következik be. A termés
alkaloidokban gazdag; a bürökből készített, vagy azzal szennyezett
széna is mérgező. A kezdeti klinikai tünetek – izomgyengeség,
izgatottság, görcsök, nyáladzás, tág pupillák – gyorsan
jelentkeznek, majd fölfelé haladó bénulás, vizeletcsepegés, gyakori bélsárürítés, hátulsó
testfél gyengesége mutatkozik. Súlyos mérgezés esetén légzésbénulás miatt pusztul el az
állat.
Saspáfrány
Ősgyepek, homoki- és erdő társulások tipikus gyomnövénye. A zöld
növényi részek, de a száraz növény is tiamináz enzimet tartalmaz
(B1-vitamint elbontó enzim), emellett kevés ciánglikozidot is. A pár
hét után jelentkező tünetek a B1-vitamin hiány klinikai tünetei: a
kondíció romlik, lassul a szívverés, a lovak bizonytalanul,
imbolyogva járnak, rogyadoznak, lógatják a fejüket. A végső
stádiumban elfekszenek, majd rángó- és merevgörcsök közepette elhullanak. A B1vitamin nagy adagú infundálása a tünetek enyhülését eredményezheti.

Mérgezı növények

Mezei zsurló
Mocsárrétek,
savanyú
talajú
legelők,
szántók
gyomnövénye. Minden része nagy mennyiségben (5-10 %
fölött)
tartalmaz
tiamináz
enzimet,
illetve
kovasavanhidridet, palustrin alkaloidot és kovasavat. A
klinikai tünetek, a betegség lefolyása hasonló a saspáfrány
mérgezésnél leírtakhoz. Első klinikai tünetek között
szerepelhet a fokozott ingerlékenység, ijedősség, hasmenés, vagy bélsárrekedés, később
pedig a szaruhártyahomály kialakulása is.
6. táblázat
növényei

A legelők központi idegrendszert nyugtató, bénító hatású mérgező

Magyar/latin növény név
család

Előfordulás

Hatóanyag

Foltos bürök
CONIUM MACULATUM L.
Apiaceae ernyősvirágzatúak

gyomtársulá
s N-ben
gazdag
helyek,
állattartó
telepek

alkaloid: koniin,
konhidrin 0,3-3,0%

szarvasmarha
igen érzékeny
5-16g friss
növény/ttkg,
kecske és a juh
kevésbé
érzékeny

Saspáfrány
PTERIDIUM AQUILINUM
KUHN.
Hypolepidaceae saspáfrányfélék

ősgyepek,
homoki- és
erdő
társulások gyomnövénye

B1 vitamint bontó
tiamináz enzim,
kevés ciánglikozid

Mocsári zsurló, Mezei zsurló
EQUISETUM PALUSTRE L.
EQUISETUM ARVANSE L.
Equisetaceae - zsurlófélék

mocsárréte
k, savanyú
talajú
legelők,
szántók

B1 vitamint bontó
tiamináz enzim,
kovasav-anhidrid,
palustrin alkaloid
kovasav 5,2-7,8%

Pipacs, Bujdosó mák
PAPAVER RHOEAS L.
PAPAVER DUBIUM L.
Papaveraceae - mákfélék

szántók,
parlagok,
gyomtársulá
s

alkaloidok: röadin
A, D és E,
röadinsav

Vérehulló fecskefű
CHELIDONIUM MAJUS L.
Papaveraceae - mákfélék

humuszban
gazdagabb
talaj, erdei
vágások,
utak
mentén
ligetek,

herba 0,1-0,6%, a
gyökér 0,6-1,2%
alkaloid keveréket
tartalmaz:
kelidonin,
szangvinarin,
kerofillin alkaloida

szarvasmarha és
ló, 2-8 hétig
tartó nagy
mennyiség
szükséges a
tünetek
kialakulásához
(100-200 kg)
szarvasmarha,
ló, juh, tartósan
etetve (40-90
nap) vagy rövid
idő alatt nagy
mennyiség okoz
tüneteket vagy
elhullást
valamennyi faj,
10-20 kg-nyi
mennyiség kell a
tünetek
kialakulásához
valamennyi
állatfajra
betegítő hatású

Bódító baraboly

Mely állatfajra
hat

szarvasmarha és

Mérgező szerv
már néhány
levél vagy
termés elfogyasztása is
letális, a termés
gazdag alkaloidokban, szénája
is mérgező
hatású
zöld növényi
részek, lovakon
leírtak elhullást
30 nap után

minden része,
nagy
mennyiségben
(5-10% felett)
erősen rontja a
széna minőségét

tejnedvet
tartalmazó
részek, zölden és
szárítva is
mérgező
tejnedvet
tartalmazó
részek, szárítva a
mérgező hatás
csökken
a növény
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Magyar/latin növény név
család

Előfordulás

Hatóanyag

CHAEROPHYLLUM
TEMULUM L.
Apiaceae ernyősvirágzatúak
Szédítő vadóc, Lenvadóc
LOLIUM TEMULENTUM L.
LOLIUM REMOTUM L.
Gramineceae - pázsitfűfélék

árnyas
erdők

vetések,
parlagok

temulin alkaloid
mellett loliin
glükozid szárában
8% kovasav

Keszeg saláta
LACTUCA SERRIOLA L.
Asteraceae fészkesvirágzatúak

ősgyepek,
szántóföld,
gyomtársulá
s

a tejnedvben 0,3%
lektucin keserűanyag,
laktukopikrin
alkaloid

Mely állatfajra
hat

Mérgező szerv

juh megbetegszik, ritkán végződik elhullással

minden része,
különösen a
magvak

valamennyi
állatfaj,
elsősorban
takarmányvetés
közé keveredve,
elhullást okoz
juhoknál
nagyobb
mennyiség
bénulást okoz

a mérgező adag
0,3-2,0 kg között
változik,

a növény
minden része

Szegletes lednek
ősgyepek,
betain és latirin
ló, juh és
több hetes
LATHYRUS SATIVUS L.
vetések
amidszerű
szarvasmarha
etetés után
Fabaceae anyagok,
betegszik meg
pillangósvirágúak
magvakon gombák
Forrás: Vetter (1999), Haraszti (1985), Tóth (2005), Haraszti-Bokori (1963) Haraszti-Kalmár (1972)

A központi idegrendszert izgató, a szívre, az emésztőrendszerre és a
vizeletkiválasztó rendszerre ható növények
Nagy csoportot jelentenek a komplex mérgezést okozó növények, mivel nem egy
kifejezett (pl. idegrendszeri) tünetben nyilvánul meg a mérgezés, hanem egyidejűleg
okozzák a központi idegrendszer izgalmát vagy bénulását és ezzel együttesen hatnak a
szívre, az emésztőrendszerre és a vizeletkiválasztó rendszerre is. A mérgezés először
idegrendszeri tünetekben nyilvánul meg: izgatottság, görcsök, imbolygó járás esetleg
hányás figyelhető meg. Ezt követően nagyfokú tompultság, aluszékonyság,
mozgáskészség hiánya, bódult állapot esetleg bénulás következik. Az illóolajok helyi
izgató hatására a gyomor- és bélcsatorna nyálkahártyájának izgalma, hányás, hasmenés
majd gyomor- és bélgyulladás jön létre. A medencei szervek, elsősorban a méh és a
vizeletkiválasztó szervek izgalmára nagyfokú bővérűség következik be, gyakran elvetélés
történik. Ingerlik, majd bénítják a szívműködést is, végül a szervezetből való kiürüléskor
vesegyulladás vagy nagyfokú légzési nehézség, tüdőtágulat fejlődhet ki.
A központi idegrendszert izgató, a szívre, az emésztőrendszerre és a vizeletkiválasztó
rendszerre ható növényeket a 7. számú táblázat foglalja össze. Az összefoglaló
táblázatból kimaradt a vörös fenyő (Larix decidua) és a nyugati tuja (Thuja occidentalis)
mivel nem a legelők jellegzetes növényei (Haraszti 1985).

Mérgezı növények

7. táblázat
A központi idegrendszert izgató, a szívre, az emésztőrendszerre és a
vizeletkiválasztó rendszerre ható növények
Magyar/latin növény név
család
Közönséges boróka
Juniperus communis L.
CUPRESSACEAE - Ciprusfélék

Boglárka fajok
RANUNCULUS SPP.
Ranunculaceae boglárkafélék
Mocsári gólyahír
CALTHA PALUSTRIS L.
Ranunculaceae boglárkafélék

Réti csillaghúr
STELLARIA GRAMINEA L.
Caryophyllaceae - szegfűfélék

Előfordulás

Mely állatfajra
hat

Mérgező szerv

buckahomoki
legelők,
meszes
domboldalak
az Alföld
őshonos
fenyőfélesége
nedves rétek,
kaszálok,

illó olaj 0,52,5%,
diterpének,
flavonoidok

minden fajra
bete-gítő hatású,
de
elhullást ritkán
okoz, lovak és
kecskék legelik le

tobozbogyó

ranunkulin
glikozid,
protoanemoni
n

nedves rétek,
mocsarak,
savanyú
talajok,
patakok
mentén
ősgyepek,
mocsárrétek

ranunkulin és
helleborin
glikozid

minden állatfajt
megbetegít,
elhullás 1-2 órán
belül
bekövetkezik
minden fajra
betegítő hatású

minden része,
szárítva a
mérgező hatás
csökken, meg is
szűnhet
minden része főként virágzáskor,
szárítva sem
veszíti el a
hatását

lónál és szarvasmarhánál
megbe-tegedést
okoz, ritka az
elhullás
ló, juh és
szarvasmarha
betegszik meg

minden része,
szárítva is
mérgező hatású

Bodzafajok
SAMBUCUS SPP.
Caprifoliaceae - bodzafélék

ősgyepek,
erdőszélek

Réti iszalag
CLEMATIS INTEGRIFOLIA L.
Ranunculaceae boglárkafélék

árterek,
vízpartok,
erdőszélek

Sziki üröm
ARTEMISIA MARITIMA L.
Asteraceae fészkesvirágzatúak

szikes legelők

Erdei szellőrózsa
ANEMONE SILVESTRIS L.
Ranunculaceae boglárkafélék

erdőszélek,
erdők

Méreggyilok
CYNANCHUM VINCETXICUM
(L.) PERS.
Asclepiadaceae selyemkórófélék

rétek, erdősbokros
legelők,
homokpusztákon nagyobb
tömegben él
erdőszélek,
ártéri legelők,

Gilisztaűző varádics
CHRYSANTHEMUM VULGARE

Hatóanyag

pontosan nem
ismert
szaponin
jellegű anyag
szaponin,
cseranyag és
szambunigrin
glikozida
klematin alkaloida, a levelekben
kámfor-szerű
anyag
minden részében illó olaj
ebben
artemizin és
szantonin
keserűanyag
anemonol kámforszerű
anyag

vincetoxin,
aszklepiadin
glikozida

illó olajat
tartalmaz és

szarvasmarha,
juh, nagyobb
adag esetén
betegszik meg
juh és ló, nagy
adagtól
megbetegszik és
súlyos esetben
2-3 órán belül
elhullik
szarvasmarha,
juh kora tavaszi
legelőkön,
elhullás is
lehetséges
szarvasmarha,
juhokat már 100
g zöld növény
megmérgezheti,
lassú kifejlődés
szarvasmarha és
juh, nagy adagtól

minden része,
főként az éretlen
termése és friss
hajtásai
gyökerek alkaloidát
tartalmaznak,
hatása szárítva
csökken
minden része
mérgező,
szárítva is
mérgező

zöld részek, friss
állapotban
erősen mérgező,
szárítva veszít
hatásából
egész növény,
legnagyobb
mennyiségben a
gyökér

levelek és
virágzat
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Magyar/latin növény név
család

Előfordulás

Hatóanyag

L.
Asteraceae fészkesvirágzatúak
Csikorgófű
GRATIOLA OFFICINALIS L.
Scrophulariaceae - tátogatók

erdőszélek

Selyemkóró
ASCLEPIAS SYRIACA L.
Asclepiadaceae selyemkórófélék

homoktalajok
és árterek

aszklepiadin
és vincetoxin
glikozid,
keserűanyag

Medvetalp
HERACLEUM SPHONDYLIUM
L.
Apiaceae - ernyősvirágzatúak

erdőaljak,
vágások,
vízfolyások
mentén

hexil-acetát,
oktil-acetát és
illóolaj,
furokumarin

mocsár- és
láprétek,
szikesek,
legelők

ebben 0,10,3% tujont
(70%)
granicolin
glikozida és
graciotoxin

Mely állatfajra
hat
betegszenek
meg, akár
elhullás is
szarvasmarhák
és a juhok
megbete-gedése
a gyako-ribb,
akár elhullás
szarvasmarha és
kecske,
elhullással
végződhet
szarvasmarha,
elhullást nem
okoz, de
nagymértékű
bőrgyulladást
igen

Mérgező szerv

minden része
különösen a
hajtások

tejnedv, levelek
és a szár

minden része

Forrás: Vetter (1999), Haraszti (1985), Tóth (2005), Haraszti-Bokori (1963) Haraszti-Kalmár (1972)

A központi idegrendszert bénító, a szívre és az emésztőrendszerre
ható növények
A 8. számú táblázat összefoglalásából hiányzik a fürtös zanót (Cytsus nigricans), fagyöngy
(Viscum album) és a szerbtövis (Xathium italicum) (Haraszti 1985). Vetter még ebbe a
csoportba sorolja a sóskaborbolyát (Berberis vulgaris), az aranyesőt (Laburnum
anagyroides), a kapotnyakat (Asarum eoropaeum), a dohányt (Nicotiana tabacum) és a
borostyánt (Hedera helix), melyek szintén nem kerültek be, mint nem jellemzően a
legelőn található növényt. Az ebbe a csoportba tartozó farkasalmát – minden ellenkező
vélekedéssel szemben – a lovak szívesen elfogyasztják. Egy héten keresztül tartó etetése
már elhullást indukálhat, de kialakulhat savós-patairha gyulladás is. A takarmány
megvonását követően a gyógyulás igen lassú (Horváth 2003).
Közönséges farkasalma
Utak szélén, szántókon, ártereken nagy mennyiségben előforduló
gyomnövény. A növény minden része tartalmaz N-tartalmú
arisztolochiasavat és klematidin nevű keserűanyagot. A farkasalmasav
érfalkárosító hatású. A lovak szívesen fogyasztják. A klinikai tünetek
kondícióromlással, étvágycsökkenéssel, romló erőnléttel kezdődik. Az
állatok mozgása rogyadozóvá válik, érverésük lelassul. Jellemző
tünetek még a fokozott szomjúság, a bőséges mennyiségű, híg vizelet,
a vizeletcsurgás. Az elhullás oka általában a szív- vagy a légzésbénulás

Mérgezı növények

következménye. A farkasalmát tartalmazó takarmány megvonása után a gyógyulás
rendkívül lassú.
Őszi kikerics
Réteken, hegyi kaszálókon fordul elő. A növény minden része –
zölden és szárítva is - kolchicin alkaloidot tartalmaz, de legnagyobb
koncentrációban a virágban és a termésben fordul elő. Az alkaloid
oxidatív terméke az oxidikolchicin, amely vérérkárosító és
sejtmagosztódást gátló méreg. Az őszi kikericcsel szennyezett széna
etetésekor súlyos hasmenéssel járó kólikás megbetegedés lép fel,
melyhez étvágytalanság, nyálzás, vérvizelés, nehezített légzés társulhat. Keringési sokk
és veseelégtelenség alakulhat ki a hajszálerek megnövekedett áteresztőképessége
következtében.
Tiszafa
A Bakonyban őshonos, de díszcserjeként is nagyon elterjedt növény. A
növény minden része, de főleg tűlevelei kb. 2 % taxin alkaloidot
tartalmaznak. A mérgezés tünetei – izzadás, alsó ajak bénulása,
izomremegés, tántorgás, rogyadozó járás, fokozódó nehézlégzés – a
fogyasztást követően már pár óra után jelentkeznek, és a lovak
elfekszenek, rángó- vagy merevgörcsös állapot mellett elhullanak.
Olasz szerbtövis (Xanthium italicum)
Intenzíven terjedő, veszélyes gyomnövény, szántóföldi
kultúrákban (pl. kukorica, napraforgó, cukorrépa stb.) és
természetes növény-társulásokban fordul elő. Hazánkban az
1920-as években a Tisza mentén jelent meg, a folyó menti
árterek tipikus gyomfajaként.
Csírázó magvaiban és hajtásaiban alkaloid és ún.
xantosztrumarin glikozid, ún. allelo-kemikáliák pl.
klorogénsav, p-kumarinsav, kumarin, transz-fahéjsav található.
A megbetegedés gyors lefolyású. Főbb tünetek: étvágytalanság, hányás, keringési zavar,
nehezített légzés, bizonytalan járás, elfekvés, úszó-kúszó mozgás. Kórbonctani kép:
vérömléses gyomor- bélgyulladás, máj-, vese-, szív- és vázizomelfajulás.
2007-ben gyomnövényben található toxikus anyag okozta 11 ló elhullását egy Miskolc
melletti tanyán. Valamennyi ló azonos takarmányt (abrak, gabonaipari melléktermék)
kapott, egész nap a legelőn tartózkodtak. A takarmányminta botanikai elemzése során
megállapították, hogy a minta 6,9 %-ban olasz szerbtövis termését tartalmazta A szándékos
mérgezést (a lovak idegenkezű elpusztítását) a hatósági és rendőrségi vizsgálatok kizárták
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8. táblázat
növények

A központi idegrendszert bénító, a szívre és az emésztőrendszerre ható

Magyar/latin növény név
család

Előfordulás

Hatóanyag

Mely állatfajra hat

Közönséges farkasalma
ARISTOLOCHIA CLEMATITIS
L.
Aristolochiaceae farkasalmafélék
Őszi kikerics
COLCHICUM AUTUMNALE L.
Liliaceae - liliomfélék

utak szélén,
szántók,
árterek

N-tartalmú
arisztolochiasav
és klematidin
keserűanyag

növény minden
része

rétek, hegyi
kaszálók

Tiszafa
TAXUS BACCATA L.
Taxaceae - tiszafafélék

Bakonyban
őshonos

kolchicin
alkaloid,
mérgező hatás
nyár elején, a
legnagyobb
taxin alkaloid,
taxifillin
ciánglikozid,

Farkasölő sisakvirág
ACONITUM VULPARIA
Rchb.
Ranunculaceae boglárkafélék

ősgyepek,
erdőaljak

lónál 25-30%-os
takarmány
szennyezettség
elhullást okozhat,
szarvasmarha
valamennyi állatfajra
mérgező, elhullás 1-3
napon belül,
1 mg kolhicin/ttkg a
letális dózis
minden állatfajra
mérgező, az elhullást
okozó adag 1,6-2 g/ttkg
hatóanyag, vagy 150500 g friss levél
valamennyi állatfaj,
elhullás 6-8 órán belül,
letális adag 0,02-0,05
mg/ttkg tiszta
készítmény

Nagy aranka
CUSCUTA CAMPESTRIS L.
Convolvulaceae szulákfélék
Fehér zászpa
VERATRUM ALBUM L.
Liliaceae - liliomfélék

termesztett
és vadon élő
növényekre
kúszva
láprétek,
erdők széle,
legelők

ló, szarvasmarha, 5060%-ban szeny-nyezett
takarmány etetésekor

Közönséges gyújtoványfű
LINARIA VULGARIS Mill.
Scrophulariaceae tátogatók
Csörgő kakascímer
RHINANTHUS MINOR L.
Scrophulariaceae tátogatók

legelők,
lucernások

zölden és szárítva
egyaránt
megbetegíti az
állatokat
minden része,
szárítva és silózva
is mérgező, a
szilázst is
tönkreteszi
levelek és a szár

vizes rétek

1-1,1% rinantin
glikozida

Mezei szarkaláb
CONSOLIDA REGALIS S.F.
Gray
Ranunculaceae boglárkafélék

szántófölde
k, legelők

kalkatrippin,
delszoin és
delkozin
alkaloida,
delfinin
glikoalkaloida

Fekete nadálytő
SYMPHYTUM OFFICINALE L.
Boraginaceae érdeslevelűek

nedves
rétek,
árterek

pirrolizidin
alkaloid,
allantoin

akonitin
alkaloid,
gumókban 0,21,5%,
levelekben 0,11,0%
konvolvulin
alkaloida

0,2-1,0% alkaloid tartalom
főként
protover-atrin
és germerin
linarin és
linarozin
glikozid

minden állatfajra
betegítő hatású, súlyos
esetben elhullás 1
napon belül
szarvasmarha nagy
mennyiségű növényi
rész elfogyasztása után
betegszik meg
szarvasmarha és ló
betegszik meg, súlyos
esetben légzésbénulás
miatt elhullás is
bekövetkezhet
ló, szarvasmarha,
fokozottan érzékeny,
juh és a kecske
kevésbé, nagyobb
mennyiségnél elhullás
is bekövetkezhet

Mérgező szerv

a növény minden
része zölden és
szárítva is

minden része
kivéve a
magköpeny

levelek és gumók,
főként a szénát
szennyezheti

hajtások, fiatal
növények

a növény szára,
magja és levele

ló, igen nagy
minden része
mennyiségű 20-25 kg
növényi rész tartós 1-2
hetes etetésekor
betegszik meg
Forrás: Vetter (1999), Haraszti (1985), Tóth (2005), Haraszti-Bokori (1963) Haraszti-Kalmár (1972)
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Mikotoxinok
Általános ismeretek, alapfogalmak
Kiemelendő, hogy a takarmányjog a mikotoxinokra nem ad konkrét fogalom
meghatározást, de az említett Európai Uniós irányelv, illetve a 44/2003. (IV. 26.) FVM
rendelet nemkívánatos anyagokat felsoroló táblázatában feltünteti az Aflatoxin B1-t,
amely a mikotoxinok közé tartozik, valamint feltünteti az Anyarozst (Claviceps
purpurea), amely egy toxintermelő gomba, továbbá megadja azok takarmányokban
maximálisan megengedett mennyiségeit.
Tudományos megfogalmazás
A mikotoxinok: mikroszkópikus gombák másodlagos anyagcsere termékei.
Mikotoxikózis: mikroszkópikus gombák által termelt mikotoxinok hatására az állatokban
(illetve az emberekben) előidézett mérgezések.
Tehát a mikotoxinok a mikroszkópikus gombák anyagcsere folyamatai során keletkeznek,
és a gombamérgek egy szűkebb csoportját alkotják, amelyeknek humán-, állat- és
növény-egészségügyi jelentősége kiemelkedő.
A mikotoxikózisok nem újonnan ismert/felismert megbetegedések. A humán ergotizmus
kórképét már i. sz. 827-ben leírták, a lovak stachybotryotoxicosisára utaló leírás pedig a
tatárjárás idejéből származik.
A mikotoxinok rendszerint nem fehérje jellegű és antigén hatással nem rendelkező
„anyagok”, hanem a fehérjéknél kisebb molekulatömegű, hőhatásokkal szemben
ellenálló, kémiailag igen stabil, gyűrűs szerkezetű vegyületek.

A mikotoxinok képződése és azok hatásai
A gombák elsődleges és másodlagos metabolizmusa
A gombák elsődleges (primer) metabolizmusa a legfontosabb lebontó és felépítő
folyamatok összessége, amelynek szerepe a gombatest felépítése és az életfunkciók
biztosítása.
Egyes mikro-organizmusok osztódásuk után rövidebb-hosszabb ideig a primer
anyagcserétől eltérő ún. másodlagos metabolizmust folytatnak. A gombák másodlagos
(szekunder) metabolizmusa során olyan kémiailag bonyolult szerkezetű metabolitok (pl.
antibiotikumok, alkaloidok, toxinok) termelődnek, amelyek nem szükségesek a gomba
normális életfolyamataihoz. A másodlagos metabolizmus termékei a gomba
életfolyamataiban kettős funkciót töltenek be, ezek:
1. A növénypatogén gombák patogén hatásaihoz szükséges anyagok.
2. A gombákat ért környezeti stresszorok hatására indukálódnak (stressz
vegyületek).
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A környezeti feltételek (fizikai, kémiai, biológiai tényezők) és azok változásai nagy
hatással vannak a mikroszkopikus gombák anyagcseréjére. A másodlagos
anyagcseretermékek, így a toxinok képződéséhez megfelelő hőmérséklet, oxigén,
szubsztrát és páratartalom szükséges. Néhány példa a mikotoxin képződést elősegítő
tényezőkre:






Szántóföldi stressz (növényi stressz): terméketlenség, rovarkártétel, aszály, túl sok
nedvesség, szélsőséges hőmérsékleti viszonyok, nyitott héj, megdőlés, betegségek
(tőrothadás, kalászrothadás, üszög),
Betakarítási stressz: késői betakarítás, túlzott nedvesség tartalom betakarításkor
(gabona és széna), túlzott szárazság betakarításkor (szilázs), lassú siló feltöltés,
Tárolási stressz: nagy nedvesség tartalmú gabona vagy széna, túl szárazon,
megfelelő takarás nélkül tárolt, túl nagy felületen nyitott szilázs, elégtelen erjedés,
Silóbontási feltételek: nem tiszta silók és berendezések, nedves gabona lassú
kitárolása, szilázsoknál nagy megbontott felület.

A mikotoxin termelésről általánosságban, azok hatásai
A mikotoxin termelés sajátosságai:
a) ugyanaz a gombafaj többféle mikotoxin egyidejű szintetizálására képes,
b) egy adott mikotoxint számos gombafaj képes termelni,
c) a gomba jelenléte nem feltétlenül jelenti a toxin jelenlétét is,
d) a gomba hiánya nem jelent egyúttal toxin mentességet is.
A mikotoxin termelés genetikai meghatározottsága:
 atoxikus fajok (illetve a legtöbb esetben csak „telepek”), amelyek eddigi ismereteink
szerint nem termelnek toxinokat,
 toxinogén fajok (illetve „telepek”), amelyek meghatározott körülmények között
toxin(ok) szintézisére képesek. Ugyanakkor a toxinogén fajokon belül a
toxintermelés szempontjából aktívabb és kevésbé aktív vagy atoxikus törzsek
(telepek) is elkülöníthetők. Gyakorlati tapasztalat, hogy a laboratóriumban átoltott
törzsek toxintermelő képessége általában csökken.
Ma kb. 600-800 toxikus gomba-anyagcseretermékkel kell számolni. Ezeknek nagyjából a
felét-harmadát ismerjük. A mezőgazdasági gyakorlatban azonban ez a szám lényegesen
kisebb, ugyanis csak azon gombanemzetségek és fajok jöhetnek számításba, amelyek a
terményeket a szántóföldön vagy azt követően, a raktározás ideje alatt károsítani
képesek.

Mikotoxinok
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A mikotoxinok káros hatásait nagymértékben meghatározza a felvett toxin(ok)
mennyisége, amely - az idő függvényében - mint a szervezet (ember/állat)
toxinterhelése jelentkezik. Szintén meghatározó az állatfajonkénti, korcsoportonkénti
eltérő érzékenység.
A mikotoxinok hatásaira leginkább érzékenyek a fiatal állatok. A mikotoxinok többféle
biológiai aktivitással is rendelkezhetnek, azonban többé-kevésbé egy jellegzetes
főhatással jellemezhetjük azokat (ld. 9. táblázat).
9. táblázat

A mikotoxinok jellegzetes főhatásai

Főhatás
hepatotoxikus és hepatokarcinogén

Mikotoxin
aflatoxinok
sterigmatocisztin

teratogén

aflatoxin B1
ochratoxin A
patulin
rubratoxin B
citreoviridin
patulin

neurotoxikus

nefrotoxikus

fumonizin
ochratoxin A

dermatotoxikus

citrinin
trichotecén -vázasok

emetikus
ösztrogén (genitotoxikus)
tremorogén
fotoszenzibilizáló
hallucinogén - konvulziv

vomitoxin (DON)
trichotecén - vázasok
Zearalenon
aurofuzarin
pentirem A
fumitremorogének
pszoralének
sporidezmin
ergot alkaloidok , lizergsavamid

Fontosabb gomba fajok
Aspergillus flavus
Aspergillus parasiticus
Aspergillus versicolor
Aspergillus flavus
Aspergillus parasiticus
Aspergillus ochraceus
Penicillium fajok
Penicillium citroviridae
Aspergillus fajok
Penicillium fajok
Fusarium moniliformae
Aspergillus ochraceus
Penicillium fajok
Penicillium citrinum
Fusarium fajok
Stachybotrys fajok
Myrothecium fajok
Fusarium fajok
Fusarium fajok
Penicillium cyclopium
Aspergillus fumigatus
Sclerotinia sclerotiorum
Pithomyces chartarum
Claviceps fajok

A mikotoxinok okozta megbetegedések, tünetek kapcsán érdemes kiemelni néhány
dolgot:
Lényeges hogy a gombákkal fertőzött takarmány táplálóanyag tartalma is jelentősen
csökkenhet, káros hatású vegyületek, bomlástermékek (pl. ammónia, biogén aminok)
keletkezhetnek, így a termeléskiesés, mint „önálló” tünet lehet a mikotoxikózis első jele.
A termeléskiesést közvetetten tovább fokozza – a romlott takarmány íz-, szaghibái miatti
– takarmány visszautasításból eredő csökkent takarmányfelvétel. Emiatt sajnos a
gyakorlatban elterjedt, hogy a pontosan nem ismert okból bekövetkezett
termeléskiesést szubklinikai mikotoxikózisként diagnosztizálnak.
Nagyobb toxinszennyezettség esetén a kórkép inkább jellegzetes mikotoxikózis (akár
súlyos megbetegedésekben, elhullásokban jelentkezve).
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Ugyanakkor az alacsonyabb toxinszintek esetén a termelési veszteségek kisebb-nagyobb
hányadának kialakulását nagyon nehéz megmagyarázni a kimutatható toxinszintekkel.
Emiatt viszont az egyidejűleg fel nem ismert valódi bakteriális vagy vírusos fertőzés
felderítetlen maradhat, ami viszont súlyos állat-egészségügyi problémákat okozhat és
terápiás beavatkozást igényelhet.
A fentiek mellett közismert, hogy a mikotoxinokkal szennyezett takarmányt fogyasztó
állatok ellenállóképessége csökken - a toxin ún. immunszuppresszív hatására -, emiatt
egyébként banális bakteriális fertőzések az ilyen állományokban igen súlyos kártételeket
okozhatnak.
A mikotoxinok az állati termékekben is megjelenhetnek, így az állatok takarmányozására
felhasznált alapanyagok, takarmányok révén az élelmiszerbiztonság is közvetetten
érintett, hiszen az állati termékekben jelenlévő/megjelenő toxinok az állati eredetű
élelmiszerek minőségét, biztonságosságát is negatívan befolyásolhatják, és a végső
fogyasztó megbetegedését okozhatják.
A gyakorlatban egy-egy élelmiszer sok esetben egyszerre több mikotoxinnal lehet
szennyezett (multi-mikotoxikózis). Ez nehezíti az egyes mikotoxinok veszélyességének
pontos megállapítását.
A penészes élelmiszerek fogyasztásának betegséget okozó hatása régóta ismert. Az
élelmiszerek mikotoxin szennyezettsége jelentős egészségügyi kockázatot jelent a
fogyasztók egészségére, és toxikológiai szempontból napjainkban az egyik legfontosabb
élelmezés-egészségügyi kérdések egyike.
A mikotoxin szennyezésnek leginkább kitett élelmiszer-termények/termékek:
gabonafélék, gyümölcsök, diófélék, gyapot, földimogyoró, szója, illetve kávé, sör, müzli.
Továbbá előfordulásuk egyre gyakrabban igazolt fűszerekben, főleg aflatoxin és
ochratoxin előfordulásáról vannak adatok.
A toxin jelentős része áthalad a bélcsövön és a bélsárral kiürül. A felvett
mikotoxin(ok)nak kb. 1-10 %-a szívódik fel. A felszívódás a vékonybélből történik, majd a
májon keresztül részben metabolizálódva (pl. konjugáció), az epén át a toxin (annak
metabolitja) egy része ismét a bélcsatornába jut vissza és csak rendszerint kisebb - nem
metabolizálódott - része jut a vérkeringésbe, ahonnan a tejjel ürül, valamint a vese
választja ki a vizelettel a szervezetből. A toxin kiválasztását végző szervekben (tejmirigy,
vese) a toxin általában koncentráltabban van jelen. Az izomzatban csak a keringésben
lévő mennyiség fordul elő, felhalmozódás általában itt nem jellemző.
A felszívódott mikotoxinok leggyakrabban a májat, vesét, az idegrendszert, a szaporító
és vérképző szerveket, helyileg az emésztőcsatorna nyálkahártyáját, vagy a kültakarót
(bőr) károsítják.
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A fontosabb mikotoxinok biológiai hatásmechanizmusa sejt/szöveti szinten (röviden
összefoglalva):











Az aflatoxin első lépésben aktiválja az anyagcserét, módosítja a DNS állományt, sejt
deregulációt okozva, amely sejthalálhoz, illetve alapvetően megváltozott
sejtfolyamatokhoz vezet. Erősen rákkeltő.
A deoxynivalenol első lépésben a fehérjeszintézist gátolja, felborítja a citokinin
szabályozást, megváltoztatja a sejt proliferációt és sejthalálhoz vezet. Erősen
immunrendszer gátló.
A fumonisinek a szfinganin N-acetiltranszferáz aktivitást gátolják, a lipidszintézist
blokkolják, ami sejt deregulációhoz, illetve sejthalálhoz vezet.
Az ochratoxinok a fenilalanin szintézist teszik működésképtelenné, csökken a
glikoneogenezis, majd bekövetkezik a sejthalál. Egyben a fehérje- és DNS szintézis
gátlás is végbemegy. Különösen a vese reagál érzékenyen.
A zearalenon az ösztrogén receptorokhoz kötődik, ösztrogén választ vált ki és
felborítja a nemi hormonok egyensúlyát. A méh és petefészek duzzanat, méh
előreesés, vetélés gyakori következmény, de elhullás ritkán kíséri.
A T-2 toxin ugyancsak erősen fehérjeszintézis gátló, aktiválja az endonukleázokat és
sejtpusztulást okoz.

Bár számos itt nem felsorolt, egyéb mikotoxin hatásmechanizmusa is ismert, az eddigi
felsorolásból látható, hogy igen eltérő módon hatnak, és hatásuk összeadódhat a
szervezetben több, különböző toxint tartalmazó takarmány etetése révén.
Jelenlegi ismereteink szerint a legfontosabb toxintermelők: a Fusarium, Aspergillus,
Penicillium és Alternaria nemzetségek fajai. A gabonaféléket mind a négy nemzetség
fajai fertőzni tudják, de toxikológiai problémákat a gabonafélékben leginkább a
Fusarium, Aspergillus, Penicillium okoz, míg az Alternaria fajok elsősorban a zöldséggyümölcsfélékben okoznak jelentős toxinszennyezést.

A takarmányokban előforduló mikroszkópikus gombák
A takarmányokban előforduló mikro-organizmusok túlélését és szaporodását
befolyásoló tényezők
A takarmányokban előforduló mikro-organizmusok, beleértve a mikroszkopikus gombák,
túlélését és szaporodását az aktuális hőmérséklet és kiemelten a szubsztrát
nedvességtartalma határozza meg (ld. 1. ábra).
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1. ábra

A takarmányszennyező mikro-organizmusok növekedése és az egyensúlyi
RH % közötti kapcsolat

Az ún. relatív nedvesség
Ebben az esetben nem a takarmány abszolút nedvességtartalmáról, hanem az ún. relatív
nedvességről (RH) van szó. Az RH a szubsztrát (azaz a takarmány) nedvességtartalmának
és az adott hőmérsékleten annak telítéséhez szükséges nedvességtartalomnak
hányadosa.
A vízaktivitási érték
Az adott takarmányban uralkodó nedvességviszonyokat az RH értékek helyett azonban
az ún. vízaktivitás (aw) értéke jobban jellemzi. A vízaktivitás egy arányszám, amely a
takarmány nedvességtartalmából képződő parciális gőznyomás, valamint a tiszta víz
gőznyomásának hányadosa egy adott hőmérsékleten. A mikro-organizmusok
növekedéséhez és szaporodásához szükséges minimális vízaktivitási érték: 0,5.
A mikro-organizmusok ún. metabiotikus sora
A takarmányok romlásakor a mikro-organizmusok ún. metabiotikus sort képeznek,
amelyben a kevésbé nedvességigényes fajok teremtik meg a magasabb
nedvességigényűek életfeltételeit (ld. 1. ábra).
A tárolókban, raktárhelyiségekben a xerofil, legkevésbé nedvességigényes Aspergillus
(pl. A. halophilicus) kezdik meg a takarmányok minőségromlását, élettevékenységükkel
vizet, szén-dioxidot, hőt termelnek, amely a környezet nedvességtartalmának
emelkedését eredményezi. Ez kedvező életfeltételeket teremt az egyéb Aspergillus, és
Penicillium, majd Mucor-fajok elszaporodásához, valamint a szántóföldi flóra még
perzisztáló spórái, az élesztőgombák, az actinomyceták, a legmagasabb vízaktivitást
igénylő baktériumok számára.

Mikotoxinok

A penészszerű gombák csoportosítása
A kártétel egyes jellegzetességei alapján a penészszerű gombákat Christensen és
Kaufmann kártételük helye és módja, illetve nedvességigényük alapján szántóföldi és
raktári gombákra osztotta (ld. 10. táblázat).
A kártétel helye alapján: szántóföldi és raktári gombákat különböztetnek meg.
A nedvesség-igény alapján az alábbi csoportokra osztották fel:
 higrofil (kifejezetten nedvességigényes),
 mezofil (közepesen nedvességigényes),
 xerofil (kevéssé nedvesség igényes).
A szaporodóképesség szempontjából három csoportot alakítottak ki:
 az efemer gombák (szaporodóképességüket a tárolás során gyorsan elvesztik),
 a mezobionta fajok (szaporodóképességüket megtarthatják, különösen ha a tárolás
során a nedvességtartalom és a vízaktivitás kedvező),
 a perzisztens fajok (szaporodó-képességük hosszú időn át megmarad, így kártételük
a tárolás során igen jelentős lehet).
Szántóföldi gombák
Fejlődésükhöz nagy nedvességtartalmú (20-30 %) és nagy vízaktivitású közeget
igényelnek. Rendszerint még a vetésterületen, a betakarítás előtt károsítják a
növényeket és a szemekkel kerülnek a raktárba (fitopatogének). A szántóföldi gombák
szaporító képletei a levegőben is elterjedtek, így a szemes-, szálas- és egyéb termékek a
légmozgás következtében enyhébb-súlyosabb fokban mindig kontaminálódnak velük.
Tipikus képviselőik: az Alternaria és Fusarium fajok.
Betakarítás után a szántóföldi gombák a szemes terményeken általában már nem
képesek elszaporodni, mivel a (természetes vagy mesterséges) szárítás 20 % alá
csökkenti a nedvességtartalmat. A raktározás során jelentős szaporodásukkal csak akkor
kell számolni, ha a betakarítás nagy nedvességtartalom mellett következett be és/vagy a
szárítás, valamint a tárolás (pl. fóliatakarás, góré) nem megfelelő.
Raktári gombák
Fő képviselői: az Aspergillus és Penicillium nemzetségek fajai, valamint a Mucor-félék.
A legkisebb (14 %-tól) nedvességtartalom mellett az Aspergillus, ennél valamivel
magasabb szinten (16 %-tól) a Penicillium fajok, majd 20 % felett a Mucor fajok képesek
optimális intenzitással szaporodni.
A raktári gombák általi szántóföldi magfertőződés veszélye minimális, de a talajban való
jelenlétük miatt előfordulhat, és spóráik a légmozgással a raktárakba is bejuthatnak.
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10. táblázat

A takarmány romlását* okozó fontosabb penészgombák csoportosítása

Kártétel helye
(Christensen)
Szántóföldi gombák
Alternaria
Fusarium
Cladosporium
Trichoderma
Stachybotrys
Raktári gombák
Aspergillus
Penicillium
Mucorales

A csoportosítás szempontjai
Raktári perzisztencia
(Pelhate)
Efemer fajok
Alternaria
Fusarium

Nedvességigény
(Pelhate)
Higrofil fajok
Fusarium
Mucorales

Mezobionta fajok
Cladosporium

Mezofil fajok
Cladosporium
Alternaria
Aspergillus
Penicillium
Perzisztens fajok
Xerofil fajok
Aspergillus
Aspergillus glaucus
Penicillium
Aspergillus restrictus
Mucorales
Aspergillus versicolor
* aktív anyagcserét folytató gombák, amelyek a gomba eredetű bomlás és romlás elsődleges okozói a
termékben

A szántóföldi és raktári eredetű csoport felosztással kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy
bár érvényét nem veszítette el teljesen, kiderült, hogy a jellegzetes szántóföldi
kórokozónak tartott Fusarium nemzetség raktári betegséget is tud okozni, illetve számos,
a képződéséhez hideget, alacsonyabb hőmérsékletet igénylő toxin mennyisége a kalászos
gabonáknál éppen a raktári körülmények között, magasabb hőmérséklet mellett
emelkedik lényegesen (pl. zearalenon, T-2 toxin). Kiderült továbbá, hogy az Aspergillus
flavus, jellegzetesen raktári kórokozóként ismert gomba, az aflatoxin termelője az
érzékeny kukorica hibrideket a szántóföldön is fertőzni tudja, és a betakarított termésben
már igen jelentős aflatoxin koncentráció mérhető, ha forró, száraz nyarak vannak. Erről
különösen az USA-ban vannak bőséges adatok, vizsgálati eredmények.

Mikotoxinok

A takarmányokban előforduló mikroszkópikus gombák fontosabb, a
lovakban idegrendszeri tüneteket okozó mikotoxinjai
Anyarozsalkaloidok
Az anyarozsmérgezés a legrégebben ismert mikotoxikózis (ld. Hippokrates, Galenus
művei). Toxinok: lizergsav-amidok, ergotoxin, ergotamin
Fő toxintermelő fajok:
 Claviceps purpurea – a gomba sclerotinia fejlődési alakja [anyarozs (varjúköröm,
Secale cornutum)]
 Claviceps paspali [mediterrán vidéken fűféléken fordul elő]
Forrásai:
 rozs (elvétve: búza, zab, árpa, fűfélék)
 a gyakorlatban az ocsúban dúsulhat fel toxikus mértékig
Tünetei:
 heveny mérgezéskor: hányás, hasmenés, rángó- majd merevgörcsök, bágyadtság,
vetélés, agalactia
 idült mérgezéskor: gangraenás (elhalásos) tünetek a kiálló testrészeken.
Trichotecén vázas mikotoxinok
A toxin csoport a Trichothecium roseum által termelt gombaellenes antibiotikum után
kapta a nevét, valamennyi metabolit azonos kémiai alapszerkezetű: makrociklusos és
makrociklus nélküli trichotechéneket különböztetnek meg. Idegrendszeri tüneteket a
makcrociklusosak okoznak.
Makrociklusos (12,13 epoxi) trichotecének
Toxinok: a trichotecén alapvázhoz egy-egy laktonszerkezettel kapcsolódó oldalgyűrűvel
(makrociklus) rendelkeznek - kémiailag spirociklusos laktonok.
 verrukarinok
 roridinek
 satratoxinok
Fontosabb toxintermelõ fajok:
 Stachybotris chartarum/S. atra (Stachybotrys alternans)
 Myrothecium verrucaria
 Myrothecium roridum
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Forrásai: szalma és széna (főleg az árpaszalma)
Toxikus hatásai:
 hasonló a Fusarium trichotecén toxinokhoz (kórfejlődés és elváltozások – ld.
még ott), de toxikus hatásuk kb. tízszerese az egyszerű trichotecénekhez
viszonyítva,
 főképp az immunrendszerre kifejtett hatásuk jelentős, allergizáló gombáknak
is nevezik az ezeket termelő fajokat,
 jellemzően felmaródások keletkeznek a takarmány vagy alom részekkel
közvetlenül érintkező bőrfelületeken (pl. száj, túrókarima, csecsbimbó és
annak környéke, végbélnyílás),
Tünetek:






A satratoxinok nagy mennyiségű felvétele kivételesen 1-3 nap alatt
idegrendszeri és keringési zavar tünete között elhulláshoz vezethet.
A jellemző tünetek kialakulásához többnyire a mikotoxin több héten át tartó
felvétele szükséges.
Étvágytalanság, bágyadtság, kötött mozgás, láz
Orr, ajak, szemöldöktájék bőrének felületes elhalása, pörkösödése, hámlása,
leválása (rongyosorrúság)
Nyálzás, orr- és kötőhártyahurut, orrvérzés

Fumonizinek
 fumonizin B1
 fumonizin B2
Rendkívül stabil, a szfinganin nevû szfingolipidhez igen hasonló vegyületek: 175-200 oC
20 perc: 43 % residual fumonizin (hőstabilak)!
Fontosabb toxintermelő fajok: Fusarium moniliforme. Említést érdemel, hogy az
egyébként atoxikusnak tartott Alternaria alternata a fumonizinekhez nagyon hasonló
toxikus anyagokat (ún. AAL-toxinok) termel. A toxintermelés hőmérsékleti optimuma: 20
- 25 oC.
Forrásai: gabonafélék (különösen a kukorica), takarmány-keverékek („táp”)
Toxikus hatásai:
 Gátolják a szfingolipid bioszintézist és a szfinganin-N-acetil-transzferáz enzimet.
 A szfingolipidek mennyiségének csökkenése miatt csökken a sejtmembránok
transzmembrán transzport funkciója, az endothel sejtek átjárhatósága megnő.

Mikotoxinok





A csökkent szfingolipid bioszintézis hatására apoptózis indul be a májban és a
vesében, emellett fokozza ezen sejtek proliferációját (prekarcinogén folyamatok) 
rákkeltő hatás.
Marker: a szfingozin / szfinganin arány igen jó jelző lehet gyanú esetén.

Tünetei: a ló a legérzékenyebb.
1) Neurotoxikus kórforma:
 Equine leucoencephalomalacia [ELEM]: étvágytalanság - izgatottság, ataxia,
depresszió – szinte kivétel nélküli elhullás
 Elsődlegesen a központi idegrendszer károsodásával jár
 Kezdeti tünetek: tompultság, fáradékonyság, étvágytalanság
 fokozott ingerlékenység, hirtelen vad kitörés,
 körben járás, botladozás, inkoordinált mozgás
 vakság, enyhe fejremegés, fejrázás
 nehezített rágás és nyelés, majd teljes nyelséképtelenség.
 Fokozatosan súlyosbodó izomgyengeség, főleg a nyak izomzatán (fejlógatás, falnak
támasztás), elfekvás, komatózus állapot
2) Hepatotoxikus kórforma:
 szintén több idegrendszeri tünet: nyelési zavar, nyelv és ajkak bénulása
 sárgaság, nehezített légzés.
A húsban nem, de a belső szervekben (máj, vese) akkumulálódhat, mivel nem
metabolizálódik és lassan (2-3 hét) ürül, mérsékelt élelmiszerbiztonsági kockázatot
képviselhet.
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Mikotoxinok előfordulási valószínűsége a takarmányokban
A mikotoxin szennyezésnek általában a leginkább kitett termények: gabonafélék, illetve
a gyümölcsök, diófélék, kávé, gyapot, földimogyoró, szója. (ld. 2. ábra).
2 ábra

Igazolt mikotoxin szennyezettség egyes termékekben – RASFF (EU, 2006)

A gabonafélék a magyar szántóterület kétharmadát foglalják el. Hazánkban a
legkomolyabb élelmiszer-, és takarmánybiztonsági problémát a Fusarium fajok jelentik,
amelyek egyébként a világon csaknem mindenütt állandó, vagy időszakos járványokat
okoznak.
Magyarország az időszakos járványokra jellemző képet mutatja. Akár 4-5 év is elmúlhat
csaknem járványmentesen. Az MgSzH NTAI (korábban: Növény- és Talajvédelmi
Szolgálat) adatai szerint az elmúlt mintegy 40 év harmada tekinthető járványosnak
(belső fertőzöttség 15 % felett). Hazánkban pl. a búza 1996-1999 között szenvedett
jelentős területre kiterjedő ún. kalászfuzárium járványt.
A mikotoxinok kapcsán külön élelmiszerbiztonsági probléma lehet az ún. biotermékek
kérdése: itt a veszélyek hatványozottabban jelentkezhetnek, mivel a hatékony növényvédőszerek túlnyomó többségének felhasználása ezen termékek esetében nem engedélyezett. A
relatíve „gyenge” mérgeknek számító, viszonylag gyorsan lebomló fungicideknél sokkal
mérgezőbb és igen ellenálló, nem bomlékony gombatoxinok káros hatásaitól pontosan az a
lakossági réteg vált/válik kiemelten veszélyeztetetté, amelyik a „természetes”,
növényvédőszer-mentes élelmiszerekben bízik.
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Jogszabályban előírt határértékek
A magyar és az EU-s takarmányjog az alábbi anyagokra ad meg határértékeket:
 aflatoxin B1, illetve anyarozs;
 deoxiynivalenol, zearalenon, ochratoxin-A, valamint fumonizin B1 és B2.
Egyes esetekben (aflatoxin B1, anyarozs) a megállapított határérték kötelezően
alkalmazandó, bizonyos mikotoxinok (deoxiynivalenol zearalenon, ochratoxin-A és
fumonizin B1 + B2) esetén viszont csak ajánlás.
Aflatoxin B1, anyarozs
Az Európai Parlament és a Tanács által kiadott, a takarmányban előforduló
nemkívánatos anyagokról szóló 2002/32/EK irányelvben megállapították az egyes
takarmányokban megengedett aflatoxin, illetve anyarozs határértékeket.
A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet
2. számú mellékletében megadott határértékek kötelezően alkalmazandók, a felsorolt
értékek 12 %-os nedvességtartalomra vonatkoznak mg/kg (ppm)-ban kifejezve.
Deoxiynivalenol, zearalenon, ochratoxin-A, fumonizin B1 és B2
Egyes takarmány-alapanyagok, mint a gabona, az olajos magvak halmozottan ki vannak
téve az aratásból, raktározásból és szállításból eredő mikotoxin-szennyezésnek. A
Bizottság álláspontja szerint, mivel a mikotoxin-koncentráció mértéke évről évre
változik, ajánlatos az egymást követő évek adatait valamennyi említett mikotoxin
esetében összegyűjteni. A szúrópróbaszerűen gyűjtött információk hasznos adatokkal
szolgálhatnak a jogszabályok továbbfejlesztését célzó helyzetértékeléshez.
A 2005/187/EK és a 2005/925/EK bizottsági ajánlások
A takarmányozás 2005. évi hatósági ellenőrzésére irányuló koordinált programról szóló
2005/187/EK bizottsági ajánlás - 95/53/EK tanácsi irányelvvel összhangban - ajánlja,
hogy a tagállamok ellenőrizzék a mikotoxinok takarmányokban előforduló
koncentrációját (nevesítve: aflatoxin B1, ochratoxin A, zearalenon, deoxynivalenol és
fumonizinek), magában foglalva a véletlenszerű és célirányos mintavételt.
A takarmányozás 2006. évi hatósági ellenőrzésére irányuló koordinált programról szóló
2005/925/EK bizottsági ajánlás a mycotoxinok takarmányokban előforduló
koncentrációjára irányuló tagállami ellenőrzést ajánlja kiterjeszteni a T-2 és HT-2
toxinokra is.
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A tagállami hatósági takarmány-ellenőrzésre irányuló koordinált programokról szóló
bizottsági ajánlásokat a hazai éves takarmány-ellenőrzési és mintavételi tervek
figyelembe vették, illetve veszik.
A 2006/576/EK bizottsági ajánlás
A takarmánynak szánt készítményekben a deoxinivalenol, a zearalenon, az ochratoxin-A,
a T-2 és HT-2 toxin, valamint a fumonizinek előfordulásáról szóló 2006/576/EK bizottsági
ajánlás a takarmánynak szánt gabonákban és gabonakészítményekben és az összetett
takarmányokban a Fusarium-toxinok előfordulásának fokozottabb ellenőrzését javasolja.
Továbbá az ajánlás ochratoxin A, zearalenon, deoxynivalenol és fumonizinek
vonatkozásában megállapítja az egyes takarmányokban megengedett határértékeket. Az
irányértékek alkalmazása során a tagállamoknak figyelembe kell venniük azt a tényt,
hogy a gabonafélék és gabonakészítmények irányértékeit a tágtűrésű állatfajokra
vonatkozóan állapították meg, és következésképpen felső irányértéknek tekintendők.
Az érzékenyebb állatoknak szánt takarmány tekintetében a tagállamoknak biztosítaniuk
kell, hogy a takarmánygyártók a gabonafélék és gabonakészítmények esetében
alacsonyabb irányértékeket alkalmaznak, az állatfaj érzékenységének figyelembe vétele,
valamint az ezen állatfajoknak szánt összetett takarmányokra vonatkozóan megállapított
irányértékek betartása érdekében.

Mintavétel, intézkedés
A mikotoxinok eloszlása a takarmány-alapanyagokban nem egyenletes. Ez lényeges
kérdés, hiszen akár 10-100 tonna nagyságú tételekből - amelyekben a szennyezés
eloszlása rendkívül egyenetlen -, kell reprezentatív mintát venni és a laboratóriumi
vizsgálatra 1000 g-os mintahányadot készíteni.
A mintavételt mikotoxinokra irányuló vizsgálat esetén jelenleg a 44/2003 (IV. 26) FVM
rendelet 11. melléklete szerint kell végezni, különös figyelmet kell arra fordítani, hogy az
előírt számú és mennyiségű részmintából képzett átlagmintából állítsák elő a
laboratóriumi vizsgálati mintát (1 kg), megfelelő homogenitások betartásával. Fontos ez
azért, mert igen kis koncentrációban kell meghatározni a szennyező anyagot és ennek
eloszlása sem homogén a termékben.
A mintavételnek reprezentatívnak kell lennie, az egyedi mintákat az egész tételből kell
venni. Ezért szinte minden esetben a mintavételhez szükséges a tehergépkocsiból vagy a
szállítótartályból kirakodni. Kirakodáskor a terméket nem szabad kedvezőtlen időjárási
feltételeknek vagy túlzott nedvességnek kitenni.
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A mintavétel kapcsán javasolt áttanulmányozni az élelmiszerek mikotoxin tartalmának
hatósági ellenőrzéséhez használandó mintavételi és elemzési módszerek
megállapításáról szóló bizottsági 401/2006/EK rendeletet, valamint az „Útmutató
dokumentum az illetékes hatóságok részére az aflatoxinokról szóló EU jogszabályok
betartásának ellenőrzéséhez” segédanyagot, amely ugyan elsősorban az élelmiszeripari
termékek aflatoxin szennyezettségének hatósági ellenőrzésére összpontosít, de hasznos
információkat tartalmazhat a takarmányozási hatóság szakemberei számára.
A reprezentatív mintát a korrekt vizsgálati eredmény (valós mikotoxin tartalom
megállapítása) érdekében, a lehető legrövidebb időn belül a laboratóriumba kell
szállítani, illetve úgy kell tárolni, hogy a további mikotoxin-termelést a minimumra
lehessen csökkenteni (pl. minél előbbi szárítás, és addig hűtve tárolás).
A mikotoxin tartalomra irányuló ellenőrzések
A helyszíni ellenőrzés során javasolt kérdések, ha a kérdőív nem terjed ki rá:
 Felhasználnak/tárolnak/szállítanak/importálnak-e olyan takarmány-alapanyagot,
amely potenciálisan mikotoxin hordozó lehet?
 A nemkívánatos anyagmentességet igazoló nyilatkozattal rendelkeznek-e?
 Végeztetnek-e vizsgálatot a potenciálisan kockázatot képviselő termékekből,
beleértve a takarmány-keverékeket?
 Milyen gyakorisággal vizsgálják? Milyen mintavételi módszert használnak? Hol
végeztetik a vizsgálatokat? Rendelkezésre állnak-e a vizsgálati eredmények a
helyszínen?
 Megfelelő-e a termékek jelölése, a nyomon követhetőség, termékvisszahívás,
HACCP rendszere biztosított-e?
A 2006/576/EK bizottsági ajánlás javasolja, hogy a tagállamoknak különösen
biztosítaniuk kell az alábbiakat:
 a takarmányipari vállalkozók a veszélyelemzésen és a kritikus ellenőrzési pontokon
alapuló (HACCP) rendszerükben az ajánlás mellékletében említett irányértékeket
alkalmazzák a kritikus szabályozási pontokon az elfogadhatóság megállapítására
szolgáló kritikus határok meghatározására a megállapított veszélyek megelőzése,
megszüntetése vagy csökkentése érdekében.
Amennyiben a létesítményben a nyomonkövethetőség és az önellenőrzés, HACCPrendszer nem működik megfelelően, nem rendelkeznek mintavételi tervvel, az - a
létesítmény méretének figyelembevétele mellett - indokolttá teszi a részletesebb
hatósági vizsgálatot és akár mintavételt is.
A mikotoxin tartalomra irányuló ellenőrzések során vett minták laboratóriumi vizsgálati
eredményei alapján az illetékes hatóságnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket
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A mikotoxinok kimutatásának lehetőségei
A mikotoxinok vizsgálatára többféle módszer is alkalmazható:
 Az immunológiai elven alapuló ELISA tesztek gyorsan elvégezhetőek és viszonylag
pontos eredményt adnak.
 A gáz-, illetve folyadékkromatográfiás módszerek viszonylag hosszabb idő alatt,
de nagyobb pontosságú eredményt adnak (egyes vélemények szerint).
 Számos ún. igen-nem reakción alapuló módszer is elterjedt (nagy penészgomba
fertőzöttség esetén első közelítésnek jó lehet).
 Ismert ún. marker vizsgálat is. Ennek lényege a fuzársav (fuzaric acid) mérése,
mivel ez viszonylag pontosan és egyszerűen meghatározható, amennyiben jelen
van a mintában, akkor az egyéb fusarium mikotoxinok jelenléte is
valószínűsíthető (első közelítésnek jó lehet).

A mikotoxin mentesítés lehetséges módjai
A megelőzés
Részletesen ld. a Bizottság 2006/583/EK ajánlása a gabonákban és
gabonakészítményekben a Fusarium-toxin szennyezés megelőzéséről és csökkentéséről.
A megelőzés a legkézenfekvőbb, de egyben nehezen megvalósítható lehetőség. A
mikotoxinnal szennyezett áruk teljes mértékű kivonása jelenleg még nem valósítható
meg, a cél az, hogy helyes mezőgazdasági gyakorlat segítségével ezeknek a toxinoknak az
előfordulását minimálisra csökkentsük.
A helyes gyakorlatok nem tudják az összes tényezőt, pl. az időjárási viszonyokat
befolyásolni. Ezen túlmenően nem mindegyiknek azonos a jelentősége, sőt egymással
olyan kölcsönhatásba is léphetnek, ami Fusariumtoxin-szennyeződést idézhet elő.
a) Vetésforgó
A fűféléken kívül olyan terményeket kell használni vetésforgóban, amelyek nem
gazdanövényei a gabonákat megtámadó Fusarium-fajoknak – ilyen lehet pl. a burgonya,
a cukorrépa, a lóhere, a lucerna vagy zöldségfélék.
b) Rezisztens fajták alkalmazása:
Olyan hibrideket vagy fajtákat kell kiválasztani, amelyek a leginkább alkalmazkodnak a
talajhoz, az éghajlati viszonyokhoz és a szokásos agronómiai gyakorlatokhoz, pl.
Fusarium ellen ma már vannak rezisztens kukorica fajták.
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c) Talajgazdálkodás és növénytermesztés, vetésterv:
A szántóföldi gombák ellen megfelelő agrotechnika alkalmazása, pl. csávázás, nitrogén
műtrágya adag csökkentése, vetés ritkítás - sortávolság és vetési távolság,
stresszhelyzetek lehetséges csökkentése, folyamatos célirányos növényvédelem (pl.
Fusarium fajok ellen), stb.
d) Betakarítás, szárítás, tárolás, szállítás:
A Fusarium-fajokkal már megfertőzött gabona késedelmes betakarítása jelentősen
növelheti a termés mikotoxin tartalmát.
Amennyire csak lehet, kerülni kell a gabona mechanikai károsítását és a talajjal való
érintkezést a betakarítás alatt. Az apró, elszáradt gabona több mikotoxint tartalmazhat,
mint a normális, egészséges gabona.
Raktározás során a gombák szaporodásának megakadályozására vagy legalább
csökkentésére pl. a szerves savak - főképp propionsav és annak sói javasolhatók. Ennek
másodlagos előnye az is, hogy a gombák szaporodásának gátlása mellett a
takarmányokat fogyasztó állatok (baromfi fajok) bélcsatornájának stabilitására is
kedvező hatással rendelkeznek.
A takarmánytároló silókat gomba gátló anyagokkal igen alaposan át kell mosni, vagy por
formában permetezni az új takarmánytétel betárolása előtt.
A takarmányokat a lehető legrövidebb időn belül be kell betárolni (24-48 óra) a
lehetséges legalacsonyabb (< 15 %) nedvességtartalommal és valamely gombagátló
szerrel (pl. propionsav) vagy kémiai tartósítószerrel (pl. benzoesav, szorbinsav, ecetsav
vagy propionsav illetve ezek sói) kezelni kell.
A 15 %-nál kisebb nedvességtartalomnak általában a 0,65-nál kisebb vízaktivitás felel
meg.
A szállítótartályoknak száraznak és látható gombától, rovaroktól és bármilyen fertőzött
anyagtól mentesnek kell lenniük. A gabonaszállítmányt fedett vagy légmentes tartályok
vagy ponyva használatával meg kell védeni a további nedvességtől.
Toxinmentesítési technikák
Hígítás: a „mentesítés” legegyszerűbb módja lehetne, de a határérték feletti
toxintartalmú takarmányt toxinszegény, vagy toxinmentes takarmánnyal keverni tilos!
a) Fizikai kezelés
 Legegyszerűbb a toxinnal erőteljesebben szennyezett növényi részek (pl.
pelyvalevelek, tört szemek, csutka maradványok) minél tökéletesebb eltávolítása
(válogatás).

pl. vízzel illetve nátrium karbonát oldattal történő mosással a DON,
zearalenon, nivalenol kontamináció mértéke csökkenthető,
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pl. fluoreszkáló jellege miatt elektronikus válogató berendezéssel az
aflatoxinnal fertőzött szemek eltávolíthatók,

pl. nagymennyiségű aflatoxin szennyezettség csökkenti a szemek fajsúlyát, így
flotációs elven ezek a szemek is kiválogathatók.
 Hőkezelés: a szükséges hőmennyiség a táplálóanyagok kihasználását és biológiai
értékét (fehérjék) is rontja. A legtöbb mikotoxin rendkívül hőstabil, ezért ez nem
célravezető.
 Az ochtatoxin-A esetében a pelletálás, illetve a napon való szárítás csökkenti
annak toxicitását.


b) Kémiai kezelés
 Erős alkalikus kezelés (probléma azonban a neutralizáció):

Aflatoxinnál bevált, a csökkenés mértéke akár 90 % is lehet, de más
toxinoknál a hatás kérdéses (pl. T-2 stabil).

Fumonizin esetében az alkalikus kezelést redukáló cukorral kombinálva N(karboximetil)-fumonizin jön létre, amely lényegesen kevésbé toxikus
vegyület és a fumonizin mennyisége akár 20 % alá csökkenthető.
 Alkalikus nátrium-hipoklorit kezelés a T-2 toxin esetében hatásos, de
neutralizációs problémák és a kezelésre alkalmazott készítmény korrozív jellege
miatt nem elterjedt.
 Nátrium-bikarbonát 0,2-0,3 % mennyiségben adagolva a takarmányhoz
ochtratoxin esetében csökkenti a toxicitást.
 Oxidatív kezelések: pl. hidrogén-peroxid: a zsírokat károsítja, hatása kérdéses. A
neutralizációja nem megoldott.
 Felületaktív anyagok: alkalmazásuk során tekintetbe kell venni, hogy a
mikotoxinok mellett más, hasonló karakterű vegyületeket is megkötnek - pl.
vitaminok, peptidek, aminosavak, továbbá a mikotoxinok kémiai karaktere igen
eltérő, és a takarmányokban általában nem egyféle mikotoxin van jelen, így
megkötésükre sokszor nem elegendő egyetlen ún. toxinkötő vegyület!)

pl. kaolin → drága és csak az aflatoxin esetében bizonyult hatásosnak,

pl. rostkiegészítés → a hatása kérdéses és egyéb kedvezőtlen hatás is lehet (a
trichotecén vázas toxinok a búzakorpában akkumulálódnak),

pl. bentonit → az alapanyag sokszor nehézfémekkel szennyezett,

pl. aktív szén (carbo medicinalis) → nem gyakorlatias - igen nagy mennyiség
(5-10 %) szükséges,

pl. montmorrilonit (acidikus) → megköti a zearalenont,

pl. aluminium szilikátok → köti a poláros mikotoxinokat – pl. aflatoxinokat
(sajnos egyéb anyagokat fémek, vitaminok is ),

pl. szerves aluminium szilikát komplexek → kötik az apoláros mikotoxinokat,
zearalenont, ochratoxint.
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Specifikus kötőanyagok: a legfontosabb feltétel a toxinkötő anyagokkal szemben,
hogy a bélcsatornában lévő enzimeknek – mind az állat saját enzimjei, mind a
bélcsatornában lévő mikro-organizmusok által termelt enzimek - ellenálló legyen.
Egyes szénhidrátok, így pl. a mannán oligoszacharidok (élesztő sejtfal kivonatok)
toxinkötése a bélcsatornában feltehető, de hatásuk zömében csak in vitro
bizonyított és drágák. Pozitív hatásuk, hogy a szervezet és a baktériumok által
termelt enzimeknek rendkívüli mértékben ellenállóak. Alkalmasak mind a poláris,
mind az apoláris mikotoxinok megkötésére (de nem azonos mértékben).
Cholestyramine, hatásos anion cserélő gyanta, korábban az epesavak
megkötésére használták, a zearalenont és a T-2 toxint is hatékonyan köti, de
drága.

Igen fontos kérdés és gyakorlati probléma, hogy mi legyen azon tételek sorsa, amelyek
nem felelnek meg a jogszabályban megadott határértékeknek és ártalmatlanításukat
elrendelték. (Járványos évben sok ezer tonna termékről is szó lehet akár!) Hangsúlyozva,
hogy a környezetvédelmi jogszabályok előírásai szerint kell az ártalmatlanítást
elrendelni.
A takarmányozásra alkalmatlan tételek további elvileg lehetséges sorsa:
 Alkoholgyártás. Több országban (pl. Brazília) már folyik nagytömegű etilakohol
előállítás, amelyet a gépkocsik is felhasználhatnak. A technológia már
Magyarországon is adott, azonban az alkoholgyártás során keletkező
(mellék)termékek további felhasználása, sorsa okozhat problémát.
 Energiatermelés. Osztrák kísérletek (Ruckenbauer 1994) szerint a búza
energiatartalma közepes minőségű szénnek felel meg. Ez tehát megoldaná a
megsemmisítés problémáját, másrészt a termék/szállítmány tulajdonosának
bevételt juttatna. Az energiatermelési felhasználás előnye, hogy bármikor
alkalmazható. A toxinos takarmány felhasználásának lényege, hogy a szénhez
kisebb-nagyobb arányban keverik, amíg el nem fogy, utána a szokásos
technológiát alkalmazzák. Ennek során a szerves anyagok, így a toxinok is
elégnek, tehát valóban egyik hatékony módja lehet a probléma megoldásának.
 Különösen Amerikában, számos ipari feldolgozási lehetőség ismert, nem
élelmiszer vagy takarmányozási céllal.
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Toxikus elemek
Általános ismeretek, alapfogalmak
A különböző fémek és nemfémes metalloidok a természetben széles körben
előfordulnak, ehhez járul hozzá különböző vegyületeik előállítása, valamint ipari vagy
egyéb célú felhasználása az ember által. Toxikus nehézfém-felhalmozódással sokszor
szennyvíziszapok esetén is számolni lehet.
Az ültetvények, termőföldek mikroelem-műtrágyázása, illetve szennyvíziszappal való
kezelése előidézheti növényekben (takarmány-alapanyagok, növényi eredetű
élelmiszerek) a nehézfémek koncentrálódását, és ez közvetlen és közvetett módon
(állati eredetű élelmiszerek) előidézheti az élő szervezetekben (állat, ember) való
nehézfém feldúsulást.
Ezeknek a szennyező anyagoknak az általános – bár csekély mértékű – jelenléte a
takarmányokban,
élelmiszerekben
elkerülhetetlen.
Egyes
képviselőik
kis
koncentrációban az életműködéshez nélkülözhetetlenek (pl. réz, szelén, vas, cink), de
nagyobb mennyiségben az élő szervezetbe jutva súlyos, akár elhullással járó mérgezést
okozhatnak.
Mások élettani szereppel jelenlegi ismereteink szerint nem rendelkeznek és már kis
koncentrációban is erősen toxikusak az élő szervezetekre (pl. ólom, higany, kadmium,
arzén). Bár megoszlanak a vélemények, mivel egyes kutatók szerint pl. az arzén
patkányok esetén esszenciális, az ólom erős hiányakor vérszegénység alakulhat ki.
A fémek nagyobb mennyiségben való felvételük esetén heveny mérgezést idéznek elő,
ezek gyakorisága napjainkban csökkent, ugyanakkor, széleskörű felhasználásuk miatt a
környezetterhelés továbbra is jelentős, így tartós, kis koncentrációban történő felvételük
esetén a szervezetben kumulálódva, klinikai tünetekben manifesztálódó idült
mérgezést, mikro-toxikológiai ártalmakat okozhatnak.
A környezetbe jutó toxikus anyagok jelentős hányada ipari tevékenység része, az
erőművek, ipari üzemek által kibocsátott – szembetűnő, jól látható - füst, por, korom
mellett a gyárak erősen toxikus anyagokat is kibocsátanak környezetükbe (pl. fluorid
vegyületek, kadmium).
A mérgező elemek között első helyen az ólom és a kadmium áll, ezekhez képest kisebb a
jelentősége az arzén, fluor és higany okozta mérgezéseknek. A nitrátok a talaj, az
élővizek, a növények és az állati szövetek természetes alkotói. Toxikológiai szempontból
nézve, jellemző sajátosságuk, hogy mikrobiális (enzim)tevékenység hatására, nitritekké
alakulnak, amelyek ténylegesen felelősek a mérgezésért.
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Jogi meghatározás, csoportosítás
Kiemelendő, hogy a takarmányjog a toxikus elemekre (nehézfémekre) nem ad konkrét
fogalom meghatározást, de az említett Európai Uniós irányelv, illetve a 44/2003. (IV.
26.) FVM rendelet nemkívánatos anyagokat felsoroló táblázatában feltünteti az alábbi
anyagokat, továbbá megadja azok takarmányokban maximálisan megengedett
mennyiségeit.
A 44/2003 (IV. 26.) FVM rendelet 2. mellékletének „A” (Anyagok [ionok vagy elemek])
csoportban találhatók az alábbi nemkívánatos anyagok:
1. Arzén
2. Ólom
3. Fluor

4. Higany
5. Nitritek (nátrium-nitritben kifejezve)
6. Kadmium

Tudományos megfogalmazás
A toxikus elemekre (nehézfémekre) nem ad konkrét fogalom meghatározást a tudomány
sem, hanem a különböző mérgező anyagok közé sorolják be azokat.
Mérgek: szervetlen vagy szerves élettelen anyagok, melyek már kis mennyiségben az élő
szervezetekbe vagy a testfelületre jutva, azok károsodását idézi elő.
Különböző eredetű méregforrások és azok csoportjai ismertek:
 fémek és metalloidok: arzén, ólom, higany,
 ipari eredetű mérgezést okozó anyagok: kadmium,
 takarmány eredetű mérgezést kiváltó anyagok: nitrit-nitrát.

A toxikus elemek hatásai, előfordulásuk környezetünkben
Arzén (As)
Már a görögök is ismerték, az elemi arzént először Schröder állította elő 1694-ben az
arzén oxidjából.
Forrásai: többnyire egyéb fémekhez kapcsolódva, kis mennyiségben csaknem
mindenütt megtalálható a környezetben (ubiquiter elterjedtség – talaj, vizek,
takarmány, élelmiszer).
Nagyobb értékek korábbi vulkanikus tevékenységre vezethetők vissza, valamint
ércfeldolgozó üzemek, hőerőművek, szuperfoszfát-előállító gyárak környékén, a
növényzeten felhalmozódó arzén vegyületek (pl. arzén-trioxid) jelenthetnek veszélyt.
Szervetlen anyagok: korábban széles körben használták a növényvédelemben,
gyógyászatban és festékiparban! Az arzén-pentaoxidot és arzensav sóit (arzenátok)
csávázásra, kártevőirtásra, fakonzerválásra szinten széles körben használták.
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Szerves anyagok: hosszú időn keresztül használták protozoás (egysejtű kórokozó okozta)
megbetegedések kezelésénél [pl. az arzanilsav a világ több országában a mai napig
protozoaellenes szer]. Arzénvegyületet tartalmaztak régebben a különböző légyfogók,
patkánymérgek.
Toxicitás: (ld. 11. táblázat adatai)
 az elemi arzén gyakorlatilag nem toxikus [rossz oldhatóság]
 szervetlen arzénvegyületek (pl. Na-arzenit, arzén-trioxid) általában erős mérgek

az As III (3 vegyértékű arzén) toxikusabb, mint az As V

az oldható, finom eloszlású vegyületek mérgezőbbek

a tartós behatás bizonyos mértékű hozzászokáshoz vezethet
 szerves arzénvegyületek (pl. arzanilsav, Na-arzanilát) kevésbé toxikusak
 arzén-hidrogén (levegőben), toxikus gáz
11. táblázat

Toxicitási adatok a legtöbb állatfajban / arzén (per os / letalis adag)
arzénvegyületek
toxicitás (mg/ttkg)
elemi arzén (As)
szerves (arzanilsav)
szervetlen (Na-arzenit)

400-1000
1-25

Az arzénvegyületek sorsa a szervezetben: a vízben, gyomornedvben és lipoidokban
oldódó vegyületek, igen jól felszívódnak a bélcsatornából (> 90 %), kiválasztásuk
elsősorban vizelettel történik (de: tej, epe, verejtékmirigy is). A szerves forma
(arzanilsav) tovább tárolódik a szervezetben és lassabban ürül, mint a szervetlen. A
bőrfelületről és a légutak nyalkahártyáján keresztül is felszívódhatnak! Raktározási hely
a szervezetben: a csont, a bőr és a szaruképletek, ez utóbbiakban évekig raktározódhat.
Hatásmechanizmus: a szabad szulfhidril (-SH) csoportok gátlásán keresztül valósul meg.
Specifikusan gátolja a lipoát dependens enzimeket, általános protoplazmaméreg (→
enzimgátlás, szénhidrát- és zsíranyagcsere zavara). Továbbá erős kapillárisméreg,
idegrendszert károsítja, bőranyagcsere zavarát okozza, hemolizáló hatású.
Toxikus hatásai/jellegzetes tünetek:
 szervetlen

perakut / akut / subakut / krónikus lefolyású lehet,

hányás, véres hasmenés, görcsök, kiszáradás („fő tünetek”).
 szerves

akut / krónikus,

mozgáskoordináció zavara, látászavarok, bénulások.
 arzén-hidrogén gáz

hemolízis, anaemia (vérszegénység).
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Kadmium (Cd)
A kadmiumot 1817-ben fedezte fel Friedrich Stromeyer, a Göttingeni Egyetem
orvosprofesszora és a hannoveri gyógyszerészek főfelügyelője.
A kadmium természetes előfordulása alapján meglehetősen ritka elem. A talaj felső
rétegeiben vagy az élő vizekben történő feldúsulása ipari szennyezés következménye.
Leggyakrabban a cinket, ritkábban az ólmot helyettesíti azok ásványaiban.
A kadmiumot sokáig csak mérgező hatásáról ismertük, de ma már egyes kutatások
felvetik annak lehetőségét, hogy mint mikroelem, jelentősége lehet az élő szervezetek
életében.
Forrásai: a természetben különböző cink tartalmú ércekben fordul elő. A cinkhez fizikai
és kémiai tulajdonságait tekintve hasonló, de biológiailag antagonista hatású, illetve
forráspontja alacsonyabb pl. a cink, réz, ólomtartalmú ércekénél, így a fémek előállítási
technológiája során kerül(het) a környezetbe.
széles
körben
használják
(pl.
galvanizálás,
A
fémfeldolgozó-iparban
akkumulátorgyártás). Bejutása az állati, emberi szervezetekbe a műanyagokkal,
festékekkel, akkumulátorokkal lehetséges az itatóvízen és a takarmányokon keresztül,
illetve szennyezett cink vegyületek felhasználásával. Kisebb-nagyobb mennyiségben
tartalmaznak kadmiumot pl. a tüzelőanyagok, műtrágyák is.
A növények kadmium tartalma az utaktól távolodva fokozatosan csökken. A savanyú
talajokon termesztett növények kadmium tartalma nagyobb. Mivel a növények sokáig
elviselik a magas Cd-tartalmat, a növény elfogyasztásával a kadmium könnyen
bekerülhet az állati és emberi táplálékláncba jóval azelőtt, hogy maguk a növények
láthatóan károsodnának. Elsősorban a növények gyökerében lokalizálódik, mivel a
növényi szervezetbe bejutva hamar kötődik a megfelelő fehérjékhez.
Ipari eredetű füstben is előfordul, felszívódása igen gyenge (3-5 %, de a füstgázokból:
10-40 %) emiatt heveny toxikózis igen ritkán (leginkább inhaláció útján), és inkább
krónikus formában fordul elő. Az ipari eredetű szennyvizek szinten jelentős mennyiségű
kadmiumot tartalmazhatnak.
Toxicitás:
 sokrétű toxikus hatása miatt az egyik legveszélyesebb nehézfém,
 genotoxikus karcinogén.
A kadmium 0,5 mg/ttkg mennyisége még tolerálható szint („maximum tolerable level”)
a legtöbb haszonállatfajnál, de tartós felvétel esetén már 0,5 mg/ttkg Cd is
vesekárosodást okozhat. 1 mg/kg mennyiségben már maradandó egészségkárosodást
okoz.
A kadmium sorsa a szervezetben: a bélből rosszul szívódik fel (kb. 10 %), inhaláció útján
akár 40 %-a is. A vérben fehérjékhez kötődik (vörösvértestekben), majd elsősorban a
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májban és a vesében kumulálódik (az ún. parenchimás szervekben). A felszívódott Cd
retenciója nagy, biológiai felezési ideje igen hosszú (pl. patkány: 206 nap), de emberben
akár 10-30 év is lehet [stabil komplexet képez a szövetekben, a vesében visszaszívódik,
és a vesekéregben ez jelentős kadmium felhalmozódáshoz vezet]! A vese és a máj
mellett az izomban is akkumulálódik.
Hatásmechanizmus:
 kadmium-metallotionein fehérje komplex képződés és felhalmozódása a
vesében, majd ott bomlik enzimatikus hatásra és a felszabaduló Cd károsítja a
sejteket [A metallotionein fehérje a cink szervezeten belüli transzportjában
játszik szerepet. → antagonista hatás],
 lokális vasoconstrictor hatás a herében, illetve egyéb szervekben cinkantagonista
tulajdonsága réven anyagcserezavart, illetve osteomalaciát okoz,
 potenciálisan prekarcinogén hatású.
Toxikus hatásai/tünetek:
 vese és herekárosító hatása van. Így a szaporodásbiológiai zavarok főleg a
hímivarú állatoknál jelentkeznek (hereatrofia), termékenyítőképesség csökken.
 máj-, illetve vérérkárosító, elváltozások a bőr és a csont anyagcseréjében.
Inhalációs felvétel során károsítja a tüdőt. Akut inhalációs toxikózisnál letális tüdő
ödéma is előfordulhat.
 másodlagos vashiányt idéz elő, amire utal a máj vastartalmának csökkenése és a
transzferrin szint emelkedése. Másodlagos magnézium, valamint réz hiányt is
indukálhat.
 akut / krónikus lefolyású lehet.
 hányás, hasmenés, hasi fájdalom, tájékozódási zavar, fejlődésben való
visszamaradás, spermiogenezis zavara, sterilitás, parakeratosis, anaemia, elhullás
veseelégtelenség miatt.
Fluor (F)
Forrásai: a fluor nagy reakcióképessége következtében a természetben elemi
állapotban jóformán egyáltalán nem található meg. A fluor egy zöldessárga, szúrós
szagú, toxikus gáz, laboratóriumi és ipari körülmények között használják fel. Vegyületei
(fluoridok) megtalálhatók a felszíni vizekben. A talajban a fluor nagy része oldhatatlan
formában van jelen. Jelentősen növelheti a talajok fluortartalmát a foszfátműtrágyázás,
különösen a szuperfoszfát fluorid tartalma igen magas.
Iparvidékeken alumíniumkohók, széntüzelésű erőművek, téglagyárak, szuperfoszfátüzemek, üveggyárak környékén jelentős mértékű a fluorid-szennyezés. Vas,- és
alumíniumkohók füstjében, por formájában van jelen, amely a növényekre rakódik.
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Emellett fluor forrás lehet a vizek magas fluorid tartalma a kőzetekből kioldódó fluorid
vegyületek miatt.
Mint szennyezőanyagok a takarmányok foszfor kiegészítésére használt ásványi
anyagokban is jelen lehetnek.
Általában nem épül be a növénybe, hanem felületi szennyezésként jelentkezik. A
növények elsősorban a talajból veszik fel a fluoridot, de a leveleken keresztül felvett
fluorid mennyisége is jelentős lehet, az iparvidékeken a növények fluortartalma a
természetes értéknek akár százszorosára is megnövekedhet.
A szántóföldi növények elsősorban a talajba kerülő szuperfoszfátból veszik fel a fluoridot
és különösen intenzív trágyázás esetén lehet nagy ez a mennyiség. A növények fluorid
tartalma általában 1-10 mg/kg szárazanyag. A növényi részek közül a levelek
tartalmazzák a legtöbb fluort (3-14 mg/kg), a kéregben és a fás részekben kevesebb van
(0,36-1,7 mg/kg).
Toxicitás: a nátrium-fluorid per os letális adagja a különböző állatfajokban 200-500
mg/ttkg. Általánosságban kimondható, hogy a takarmányban a ló 40-60 mg/kg fluorid
folyamatos felvételét képes tolerálni. Ennél nagyobb koncentrációk krónikus mérgezést
okozhatnak.
A fluor sorsa a szervezetben: a bélcsatornából jól felszívódik. A felszívódást befolyásolja
a vegyület oldhatósága és a kalcium ionok jelenléte. Felszívódva a fluorid ionok a
vérplazmában a kalciummal vízben oldhatatlan kalcium-fluoridot képeznek.
A szervezetben kumulálódnak, ennek mértékét számos tényező (életkor,
takarmányozás/táplálkozás, stresszor hatások, egyedi érzékenység) befolyásolja. A
csontokban, fogakban, bőrképletekben (szőr, szaru) raktározódnak. A fluoridok a vesén
keresztül választódnak ki, a megkötött kalciumot viszik magukkal.
Hatásmechanizmus: a fluoridokból a bélcsatornában hidrogén-fluorid válik szabaddá,
ami a gyomor-bél nyálkahártyát erősen irritálja, izgatja. A vér kalcium koncentrációjának
csökkenése miatt ún. hypocalcaemiás görcsök jelentkeznek. Egyes enzimek működése is
zavart szenved. Pajzsmirigy működés zavara jelentkezik, a fluor a jód beépülését
akadályozza.
A csontok fluorózisa esetén, a fluorid-felesleg a csontokba rakódik le és annak
szerkezetében jelentős változásokat okoz. A csontok felszíne egyenetlenné válik, az
izmok és az inak tapadásánál elmeszesedés lép fel. A gerinccsatorna is beszűkül, s ez az
ideggyökök, a gerincvelő károsodását okozza. Csontelváltozások, léziók alakulnak ki, első
lépésben a metatarsus radialis részén. A laesiók elsősorban azokat a csontokat érintik,
amelyek erőteljes fizikai igénybevételnek vannak kitéve.
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Toxikus hatásai/tünetek:
 Akut toxicitás (igen ritka): hypocalcaemiás görcsök, helyi izgalmi tünetek,
izomrángások, anorexia, nyálzás, ájulás, hányás, hasmenés, az állatok feltűnően
szomjasak, depresszió, amelyet 12-24 órán belül elhullás követ. Akut toxikózis a
gyakorlatban előfordulhat:

Na-fluoroszilikát (rodenticid-szer okozta) mérgezés esetén,

NaF (anthelminthicum, sertés Ascaridia ellen) mérgezés esetén.
 Krónikus toxikózis esetén: tünetek lassan fejődnek ki, a fogzománc foltos
elszíneződése (barnásfekete, zománchiányos fog) következik be. A fogak
torzulnak, kopnak, gyakori a fogszuvasodás. Emellett csontelváltozások,
mozgáskorlátozottság, mozgászavarok, bénulás, csonttörés jelentkezhet. A
betegek sántítanak.
 A fluoridok nagyobb adagban teratogén hatással is bírnak.
Ólom (Pb)
Forrásai: megtalálható a levegőben, a talajvízben, a tengerekben és kimutatható a
legtöbb növényi és állati szervezetből. Igen széleskörű az ólom ipari feldolgozása (ólom
tartalmú festékek, motorolajok, kenőanyagok, stb.), illetve ilyen tartalmú tárgyak
használata, jelenléte az iparban, közlekedésben, háztartásokban. A környezetszennyező
ólomforrások között első helyen áll még ma is a korábbi években a gépjárműforgalom
által kibocsátott ólom (ld. a motorbenzin tetra-etil ólom tartalma  a levegő
ólomtartalmának 90 %-a a gépkocsik kipufogógázából származik), valamint a hulladék
akkumulátorok, azok elemei is.
Toxicitás: toxikológiai szempontból a fém ólom, a vízoldható kétértékű ólomsók és a
szerves ólomvegyületek veszélyesek. Toxikus dózisa: szájon át felvéve, a különböző
állatfajokban általában 400-800 mg/ttkg (akut letális dózis). Tartós felvétel esetén az
ólom kumulatív tulajdonsága, lassú ürülése miatt sokkal alacsonyabb dózisok is
mérgezést okozhatnak (krónikus letális dózisa: 0,5-5 mg/ttkg). Bármelyik állatfaj
megbetegedhet, a fiatal, valamint a vemhes állatok érzékenyebbek.
Az ólom sorsa a szervezetben: az ólom tápcsatornán, a bőrön és a tüdőn keresztül
felszívódva kerül be a szervezetbe. Állatokban leggyakoribb a szájon át történő ólom
felvétel. A szájon keresztül bejutott ólomnak csak kb. 10 %-a szívódik fel az együregű
állatok esetén. Egyébként a felszívódás mértéke sok tényezőtől függ (pl. befolyásolja az
ólomvegyület típusa, az emésztőrendszer állapota, a táplálék minősége, összetétele, Dvitamin, stb.). A szervetlenek rosszul szívódnak fel (1-2 %), a szervesek lipoid
oldékonyságuk miatt jobban.
A tüdő hatalmas felületén keresztül sokkal nagyobb mértékű a felszívódás, mint szájon
keresztül, és így sokkal toxikusabb hatású is az ólom. Az ipari mérgezések többsége
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ólomtartalmú porok, gőzök belélegzéséből fakad. Ld. pl. a közlekedési eredetű lebegő
ólomrészecskék inhalációja.
Az ép bőrön keresztül csak a szerves ólomvegyületek (pl. ólom-tetraetil) szívódnak fel, de
hámhiányos területekről a szervetlen ólomsók is felszívódhatnak. Így okozhatnak ún.
medicinális/orvosi mérgezéseket a borogató szerként alkalmazott ólomvegyületek, mint
pl. az ólom-acetát.
A bejutott ólom a májban és a vesében, csontban akkumulálódik. A felszívódás során az
ólom enterohepatikus cirkulációja jön létre. A májból a vérbe jut az ólom, ahol a
nagyobb részt a vörösvértestek veszik fel. Mérsékelt mennyiségben raktározódik az
izomban és a központi idegrendszerben, a tejbe, sőt a magzatba is átjuthat. Emellett
bőrképletekben (szőr, szaru) is raktározódik. A csontokban tárolt ólom toxikológiailag
inaktív, azonban láz, acidózis, éhezés, fokozott igénybevétel, valamint kalciumhiány
esetén mobilizálódhat, és hirtelen eláraszthatja a szervezetet.
Az ólom eliminációja rendkívül lassú, a vastagbélbe egészen minimális mennyiségben
választódik ki és a vesén keresztüli elimináció is kismértékű.
Hatásmechanizmus: az ólom egyik legkárosítóbb hatását a vérképző szervek
működésére fejti ki. Megzavarja a normális hem-szintézis folyamatát, gátolja egyes
enzimek működését (intermedier anyagcsere zavara jelentkezik). Kötődik a kéntartalmú
enzimekhez és bénítja azok működését, másrészt a hem-szintézis zavara miatt
felhalmozódó kóros porfirinek is kifejtik károsító hatásaikat.
Toxikus hatásai/tünetek:
 Akut toxikózis: ritka, 24 órán belül, encephalopathia tünetei, viselkedés- (pl.
ijedősség,) és mozgászavarok (pl. tolatás), idegizgalmi- (pl. izomrángások,
fogcsikorgatás) és vegetatív (pl. nyálzás, hasi fájdalmak) tünetek,
 Krónikus toxikózis: anémia, anorexia, perifériás idegek elfajulása,
vezetőképességük romlása, mozgászavarok, vesekárosodás, n. recurrens
(ideg)bénulása - hörgősség, spontán abortusz.
 Állatkísérletekben: karcinogén és teratogén hatásúnak bizonyult.
Higany (Hg)
A lovak higanymérgezésének potenciális veszélye az elmúlt két-három évtizedben
jelentősen csökkent, mivel betiltották a higanyt különböző szerves vegyületekben
tartalmazó csávázószerek használatát
Forrásai: higanymérgezést elsősorban szennyezett ivóvíz, takarmány vagy
halkészítmény okozhat. A higany elemi formában, illetve szervetlen és szerves
vegyületeiben, a környezetben (pl. levegőben, talajban, halakban, folyók vizében,
esővízben, stb.) széles körben elterjedt.
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A higany természetes előfordulásaként elemi állapotban (fém Hg) és főleg HgS (cinóber)
formájában található meg. Az ipari környezetszennyezés következtében évi kb. 5000
tonna higany kerül ki a természetbe, erősen szennyezve azt.
A litoszférában található HgS bakteriális közreműködéssel HgSO4-tá alakulhat, mely
vízoldható vegyület lévén erősen szennyező hatású. Ugyancsak bakteriálisan képződik a
fém higanyból szerves higanyvegyület, ami - mivel igen jó zsíroldékonysággal rendelkezik
– az egyik legfőbb mérgező higanyvegyületnek tekinthető.
A higany átlagos körülmények között 0,02 ppm (mg/kg) mennyiségben fordul elő a
növényekben, míg az állatokban ennek a kétszerese, 0,04 ppm a koncentrációja.
A növényekbe csak igen kis mennyiség kerül be a gyökérzeten keresztül, mivel az így
bejutó higany már a gyökérben "megreked", különböző szulfid-csoportot tartalmazó
proteinekhez kötődve. Nagyobb mennyiségben jut be a növények szervezetébe a fiatal
hajtásokra, levelekre lerakódó porból, levegőből felszívódó, főleg ipari működésből
származó szennyezőként jelenlévő higany.
A toxikózis gyakori oka volt régen csávázott vetőmag etetése, talajok higanytartalmú
szennyvíziszappal való terhelése.
Sebészeti célból használatos gyulladáskeltő hatású (szervetlen higanyt tartalmazó)
készítmények lenyalása, bőrön keresztüli felszívódása heveny mérgezést okozhat.
Toxicitás:
 az elemi higany folyékony nehézfém, gőzei erősen mérgezőek. Mérgezést ipari
körülmények között okozhat,
 szervetlen higanyvegyületek pl. merkuro- (egy értékű), merkuri- (kétértékű) Hgiont tartalmazhatnak, korábban gyógyszerként használták, ma már toxikus hatása
miatt nem alkalmazzák,
 szerves higanyvegyületek közé alkil (metil-, etil-higany), illetve arilszármazékok
(fenilmerkuri vegyületek) tartoznak. Ezeket korábban csávázószerként használták
(pl. etil-higany-klorid, fenil-higany-klorid), illetve terápiás vizelethajtóként
alkalmazták,
ma
a
fenilmerkuri
vegyületek
(kevésbé
toxikusak)
fertőtlenítőszerként jöhetnek szóba.
A különböző higanyvegyületek a környezetben egymásba átalakulhatnak.
A higany sorsa a szervezetben: felvétele szájon át (az elemi higany kevéssé szívódik fel),
vagy a légutakon, illetve a bőrön keresztül történhet.
Az elemi higany gőzei a tüdőn keresztül jól felszívódnak és a vörösvértestekben részben
oxidálódnak higany-ionná. Az elemi higany lipofil tulajdonsága miatt a vér-agy gáton is
át tud jutni.
A szervetlen higanyvegyületek a gyomor-bélcsatornából és a bőrfelületről általában
rosszul szívódnak fel és a nyálkahártyát erősen izgatják. A májban, és főként a vesében
kumulálódnak. Kiválasztásuk lassan, főleg a vizelettel, kisebb részük a nyálmirigyeken
(„entero-salivalis körforgás”) és a vastagbél mirigyein keresztül történik.
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A szerves higanyvegyületek a bélcsatornából és a bőrfelületről jól felszívódnak,
nyálkahártya-izgató hatásuk elhanyagolható. Az arilszármazékok a májban szervetlen
vegyületekké alakulnak át és a vesében kumulálódnak. Az alkil-higany derivátumok
stabilabbak, a vér-agy gáton jól áthatolnak és a központi idegrendszerben halmozódnak
fel. Kiválasztásuk főleg a májon keresztül történik („entero-hepatikus körforgás”), és
mintegy 90 %-a ismét felszívódik a bélcsatornában.
Hatásmechanizmus: mérgező hatásának mechanizmusa az, hogy két szomszédos
fehérje szulfhidril csoportját megkötve, azokkal gyűrűs vegyületet alkot, és így bénítja
azok enzimfunkcióit. A higany(II)-ion kicsapva a fehérjéket NaCl tartalmú környezetben
ismételten oldatba tud menni és így „lényegesen több fehérjét tud kicsapni” mint az a
felvett mennyiség alapján várható/számítható.
Hatásai közül megemlítendők: a vesetubulusokban lysosomalis enzim felszabadulás,
vastagbél (colon) nekrózis, autoimmun hatások (immunkomplex-képződés), az
embrionális élet során az idegrendszer fejlődésének gátlása enzim gátlás révén.
Befolyásolja: a szelén (szelenit formában) csökkenti a Hg toxicitását (a Se hatása, hogy
csökkenti a Hg felszívódását – megnő a bélsár Hg tartalma, illetve katalizálja a Hg
kevéssé toxikus metabolitok formába való átalakulását.
Toxikus hatásai/tünetek: kezdetben gastro-intestinális tünetek (hasi fájdalom, hányás,
stb.), majd 2-3 nap múlva vesekárosodás (glomerulo-nephritis).
 akut toxikózis esetén: hányás, ájulás, hasi fájdalom, schock, arrithmia, elhalások.
A fehérjekicsapódás következtében a mérgezett egyed száj- és
garatnyálkahártyája szürkés színű és rendkívül fájdalmas, a nyelőcsőben és a
gyomornyálkahártyán is súlyos elváltozások jönnek létre.
 krónikus toxikózis esetén: testtömeg-csökkenés, nyáladzás, nehezített légzés,
fogak elvesztése. A krónikus mérgezésben elsősorban az idegrendszer
károsodásából eredő tünetek a jellemzők (fejfájás, ingerlékenység, remegés,
mozgászavarok, stb.). A nagyagy kérgi részében idegsejt-degeneráció
(szövettanilag), egyes perifériás idegek érzőfunkciójának kiesése tapasztalható.
Egyéb, idegrendszeri tüneteket okozó toxikus elemek:
Szelén (Se)
A szelénmérgezés gyakorlatban ritka, kísérletesen előidézhető (takarmány szelénnel
való kiegészítése vagy iatrogén ártalom vezethet akut mérgezéshez). Ekkor súlyos
nehezített légzés, keringési zavar, központi idegrendszer károsodása miatti elfekvés,
bénulás, illetve izzadás, hasmenés, kólika alakul ki.
Az idült szelénmérgezés kiváltó oka lehet a talaj magas szeléntartalma, amelynek
következtében a szálastakarmányokban is jóval több szelén található. Ez a probléma
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kifejezett az ún. szelénakkumuláló növényekben – pl. csüdfüvek –, azonban a talaj lúgos
kémhatása következtében a takarmánynövényekben – pl. lucerna – is magasabb lesz a
szelén koncentrációja. A szelénmérgezések másik fő kiváltó oka a szeléntartalmú
takarmány-kiegészítők helytelen használata. A szelénmérgezés első tünetei
(étvágytalanság, kondícióromlás, patairha-gyulladás) néhány hét vagy hónap múlva
jelentkeznek.

Toxikus elemek előfordulási valószínűsége takarmányokban
Toxikus elemek előfordulási valószínűsége a talajokban, élővízekben
Mint arról már korábban esett szó, bizonyos nehézfémek mérgezőek lehetnek a
növényekre nézve, és a terményekben való jelenlétük által az emberekre is. A
szennyvíziszap – többek között nehézfém tartalma révén - mezőgazdasági felhasználása
veszélyt jelent a talajra, vízre, növényzetre, állatokra és az emberekre.
Bizonyos „várakozási idő”-nek el kell telnie az iszap alkalmazásának időpontjától addig,
amíg pl. az állatokat kihajtják legelni, vagy betakarítják a takarmány alapanyagokat vagy
az olyan humán fogyasztásra szánt terményeket, amelyek rendes körülmények között
közvetlenül érintkeznek a talajjal, és amelyeket rendes körülmények között
nyersen/feldolgozás nélkül fogyasztanak. Az iszap használata hátrányos – a fán termő
gyümölcsök kivételével – a gyümölcsökre és zöldségfélékre is, azok vegetációs
időszakában.
A talajban felhalmozódó elemek többségének mobilitását a pH jelentős mértékben
szabályozza. Ahhoz, hogy a szennyezők a talajban megkötődjenek és a nemkívánatos
növényi felvételt elkerüljék, hatékony eszköz lehet a savanyú talajok meszezése. Nem
mérsékelhető azonban ilyen módon néhány aniont képező elem kikerülése a talajból. A
talaj gazdagítása szerves anyagokkal elsősorban az organofil - szerves anyagokkal
vegyülő - elemek (molibdén, szelén, réz, higany) visszatartását javíthatja.
12. táblázat

Környezetvédelmi szempontból fontos elemek szokásos mennyisége a
talajban, Magyarországon és szerte a világban(g/t)
Magyarországon szokásos mennyiségek
értéktartomány

elem

várható érték

Min.

Max.

átlag

világátlag

As

< 2,5

230,37

7,17

0,1–20

Cd

< 0,5

12,8

< 0,5

2,2

Hg

< 0,02

1,11

0,08

0,056

Pb

4,2

286

16,9

18

Cd: löszön képződött talajok; As: jellemző értéktartomány
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Toxikus elemek előfordulási valószínűsége a takarmányokban
Az elemek akkumulációja növényfajonként és fajtánként genetikailag eltér. Ez a jelenség
lehetővé teszi, hogy a közvetlen emberi fogyasztásra kerülő zöldségek és más növények
esetén alacsony szennyezettségű típusokat szelektáljunk és vonjunk termesztésbe.
A gyökér / fiatal hajtás / levél / szár / szem csökkenő elemtartalma a növényben
szűrőrendszert képez. A szem genetikailag védett a talajon keresztül bejutó káros
elemdúsulásokkal szemben. (Kivétel: esszenciális mikroelemek egy része, mint a
molibdén és a szelén.)
A szalmában, illetve a melléktermékben felvett szennyezők nem jutnak ki a talaj-növény
rendszerből, amennyiben visszaszántjuk a talajba. Ilyen módon a káros elemek forgalma
egy nagyságrenddel csökkenthető, illetve a tápláléklánc terhelése mérsékelhető.
Növényi, ásványi eredetű takarmányok, takarmány-alapanyagok
Arzén
A legtöbb növény arzéntartalma igen alacsony (10 mg/kg alatti), bár arzénbányák
környékén előfordulnak arzénban sokkal gazdagabb növények is. Az arzént aránylag jól
tűri a burgonya és a sárgarépa, de nagyon érzékeny rá a lucerna és a kukorica.
Arzénmérgezéskor a növények szövetei rózsaszínűek, majd világossárgák lesznek.
A vizsgálatok megállapították, hogy Közép-Európában a takarmányok és élelmiszerek
arzén-tartalma általában meghaladja a szárazanyagban az 50 mg/kg értéket. A kutatók
megállapításai szerint 50 mg/kg érték alatt arzén-hiánnyal, 5 mg/kg érték felett viszont
toxikussággal kell számolni.
Kadmium
A szárazföldi és tengeri növények átlagos kadmium tartalma 0,5 ppm. A növények
elsősorban a savanyú talajokból tudják felszívni, felszívódása a cinkkel versenyezve
történik, így a talaj Zn/Cd arányától függően egész magas szintet érhet el a
növényekben.
Elsősorban a növények gyökerében lokalizálódik, mivel a növényi szervezetbe bejutva
hamar kötődik a megfelelő fehérjékhez.
A gabonafélékben a kadmium egy része továbbjutva a növény szervezetében, a
magvakban dúsul fel. A növények kadmium tartalma az utaktól távolodva fokozatosan
csökken.
A savanyú talajokon termesztett növények kadmium tartalma nagyobb. A rizsszemekből
fényezéssel nem távolítható el.
Fluor
Vas,- és alumíniumkohók füstjében, por formájában van jelen, amely a növényekre
rakódik. Általában a fluor nem épül be a növénybe, hanem felületi szennyezésként
jelentkezik, valamint a foszfát kiegészítők néha igen magas (3-4 %) F tartalma is
problémákat okozhat.
A takarmányok foszfor kiegészítésére használt ásványi anyagokban nagy mennyiségben
fordulhat elő.

53

54

Lovak takarmányozási eredető idegrendszeri megbetegedései

Higany
A higany átlagos körülmények között 0,02 mg/kg mennyiségben fordul elő a
növényekben.
Takarmány-adalékanyagok, előkeverékek, takarmány-keverékek
Az arzén jelentősebb mértékben a vulkanikus eredetű ásványi alapanyagokban,
adalékanyagokban mérhető (pl. klinoptilolit, zeolit), jelentős mértékben felhalmozódhat
a tengeri élőlények sejtjeiben, szöveteiben, ezért indokolt lehet a hallisztek, valamint
tengeri algából származó lisztek célzott vizsgálata.
A fluor a szennyezettség különösen magas lehet olyan adalékanyag előállító üzemek
által gyártott termékekben, ahol az alapanyagokat kültéren tárolják, és a közelben
működő erőművek károsanyag kibocsátási szintje nagy. A takarmányok foszfor
kiegészítésére használt készítmények, így a P tartalmú adalékanyagok is jelentős
mértékben tartalmazhatnak fluort.
A higany jelentős mértékben a tengervíz szennyező anyaga, ezért a tengerből származó
adalékanyagokban, illetve alapanyagokban is nagy mennyiségben megtalálható.
A kadmium elsősorban a cinktartalmú kőzetek szennyező anyaga, jelentős előfordulása
a cinktartalmú ásványi adalékanyagokban (pl. cink-szulfát, cink-oxid) található.
Az ólom elsősorban az ásványi eredetű adalékanyagokban jelenthet komoly veszélyt,
különösen fontos nagy figyelmet fordítani az alábbiakban felsorolt adalékanyag
csoportokra: cink-oxid/szulfát, mangán-oxid, vas-karbonát, réz-karbonát. Figyelmet
érdemel az adalékanyagok csoportjából a zeolit, az alapanyagok közül a halliszt, valamint
klinoptilolit, takarmány mészkőliszt ásványi anyagok.
Toxikus elemek előfordulási valószínűsége élelmiszerekben és élő szervezetekben
Az állati termékek, élelmiszerek esetenkénti szennyeződése a lakosság
veszélyeztetettségét jelentheti. A rövid élettartamú állatok húsában a
maradványanyagok felhalmozódásának kockázata sokkal kisebb, mint a hosszú
élettartamú állatokéban. A nehézfémek főként a belsőségekben maradnak (kb. 75%-a a
májban és vesében), az izmokba csekély rész jut. Belső genetikai szűrőt jelent, hogy a
szennyezők elsősorban a vesében, kisebb részben a májban és a tüdőben halmozódnak
fel. Mivel a korral nő egyes szennyező elemek (főként a kadmium) beépülése az állati
szervekbe, előnyben kell részesíteni a fiatal állatok fogyasztását. A hazai termesztésű
gabonák, az állati eredetű élelmiszerek (vese, máj) kadmium tartalma lassú növekedést
mutat (több éves vizsgálati adatok feldolgozása alapján). Közlekedési utak mentén,
szennyezett ipari körzetekben tejelő tehenek legeltetését kerülni kell.
A toxikus elemek talajbani mobilitását, valamint a növényi, állati és emberi szervezetbe
való bejutását (felvételét, felszívódását) gátolják olyan "védő" elemek, mint a kalcium,
magnézium, foszfor, kálium. Az egész táplálékláncban biztosítani kell a kiegyensúlyozott
kalcium-, magnézium-, foszfor-ellátást, mely kémiai mechanizmus útján megvéd az
extrém dúsulásoktól.
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Jogszabályban előírt határértékek
A magyar és az EU-s takarmányjog az alábbi toxikus anyagokra ad meg határértékeket:
A takarmányban előforduló nemkívánatos anyagok – „Toxikus elemek”
Az Európai Parlament és a Tanács által kiadott, a takarmányban előforduló
nemkívánatos anyagokról szóló 2002/32/EK irányelvben megállapították az egyes
takarmányokban a toxikus elemek engedélyezett tartalmait (megengedett
határértékek).
A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet
2. számú mellékletében megadott határértékek kötelezően alkalmazandók, a felsorolt
értékek 12 %-os nedvességtartalomra vonatkoznak mg/kg [ppm]-ban kifejezve.
A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM
rendeletben megállapított határértékeket az 58/2006. (VIII. 11.) FVM rendelet
módosította.
Megjegyzés: Az arzén esetében, a Magyar Takarmánykódex nem vette át teljes
egészében az irányelvben megadott kategória csoportokat!
A takarmányozásban tiltott anyagok jegyzéke – szennyvíziszap; csávázószer
Mindenképpen megemlítendő, hogy a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet
(Takarmánykódex) 3. számú melléklete felsorolja a takarmányozásban tiltott anyagokat,
és ennek 5. valamint 7. pontja az alábbiakat tartalmazza:
„5. A szennyvíziszap, illetve azzal szennyezett növényekből előállított
termékek.
7. Olyan növényi mag, illetve egyéb növényi szaporítóanyag, amelyeket más
irányú felhasználás céljából, növényvédő szerrel, csávázószerrel kezeltek,
illetve ezek feldolgozási és melléktermékei.”
A 2001. évi CXIX törvény 6. § (1) bekezdés b) és pontja kimondja, hogy a takarmány
tiltott anyagot, illetve a külön jogszabályban meghatározott mennyiségnél nagyobb
mértékben nemkívánatos anyagot nem tartalmazhat.
A 43/2003 (IV. 26.) FVM rendelet 14. § (1) bekezdése értelmében a Takarmánykódex 3.
számú mellékletében felsorolt tiltott anyagokat, illetve ilyen anyagokat tartalmazó
takarmányokat takarmányozási célra felhasználni tilos („null tolerancia”).
Ld. még a Bizottság 2004/217/EK számú határozatát a takarmányozási célú forgalmazás
vagy felhasználás tekintetében tiltott anyagok listájának elfogadásáról.
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Mintavétel, intézkedés
Mintavételi eljárás
A 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 33. §-a értelmében a takarmány-felügyelő ellenőrzi a
takarmányok nemkívánatos és tiltott anyagoktól való mentességét a takarmány-előállító
üzemekben, a takarmány tároló, forgalmazó és a felhasználó helyen.
A mintavételt a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 11. melléklete szerint kell végezni,
különös figyelmet kell arra fordítani, hogy az előírt számú és mennyiségű részmintából
képzett átlagmintából állítsák elő a laboratóriumi vizsgálati mintát, megfelelő
homogenitások betartásával. Fontos ez azért, mert egyes termékekben igen kis
koncentrációban kell meghatározni bizonyos szennyező anyagot és ennek eloszlása sem
homogén a termékben.
A vizsgálatok megrendelése
Nedvességtartalom
A „toxikus elem” tartalom vizsgálata mellett nedvességtartalom vizsgálatát is kell kérni a
laboratóriumtól, hiszen a határérték 12 % nedvesség tartalomra vonatkoztatva van
megadva, így az értékelést is ennek értelmében kell elvégezni.
A vizsgálati módszert a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 10. számú mellékletének III.
fejezete írja le.
„Toxikus elem” tartalom vizsgálat
Bár nem kötelező, de amennyiben a takarmány-keverék jelölése, illetve gyártmánylapja
alapján eldönthető, hogy melyek lehetnek esetleg a potenciálisan toxikus elemmel
szennyezett alapanyagok, adalékanyagok, stb., informatív lehet, ha a takarmányfelügyelő/mintavevő hatósági személy a mintavételi jegyzőkönyvben közli a
laboratóriummal (pl. a gyártmánylap alapján megállapítható, hogy cink-oxid
adalékanyagot is tartalmaz az előkeverék, amely gyakran hordoz/hat határérték feletti
kadmium mennyiséget). Az összetételre vonatkozó információknak, azok megadásának
különösen akkor lehet jelentősége, amikor a takarmány-keveréket alkotó komponensek
közül többnél is felmerül a szennyezettség lehetősége (pl. réz-oxid, mangán-oxid, cinkoxid, stb. együttes jelenléte a takarmányban). Az egyes „Toxikus elem” vizsgálatokat
külön kell megrendelni, illetve bizonyos termékek/takarmánytípusok esetén indokolt
lehet több elem együttes vizsgálata is.
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A „toxikus elem” tartalomra irányuló ellenőrzések
A helyszíni ellenőrzés során javasolt kérdések, ha a kérdőív nem terjed ki rá:
A takarmányok néhány alkotórésze élelmiszeripari, egyéb ipari vagy ásvány-kitermelési
melléktermék. Az ipari eredetű alapanyagok forrása, valamint az alkalmazott
feldolgozási eljárások döntő szerepet játszhatnak a termékbiztonság szempontjából.
Ezért az illetékes hatóságoknak ezt a szempontot különösen figyelembe kell venniük
ellenőrzéseik során.













Felhasználnak/tárolnak/szállítanak/importálnak-e olyan takarmány-alapanyagot,
adalékanyagot, ásványi takarmányokat, amely potenciálisan toxikus elem
hordozó lehet?

cink-szulfát, cink-oxid – kínai eredetű adalékanyagok

foszfátok

nitrát-kumuláló növények

halliszt
A nemkívánatos „anyagmentesség”-et (határérték alatti mennyiséget) igazoló
nyilatkozattal rendelkeznek-e? Takarmányozási célra szánt, ún. „feed grade”
minőségű alkotók felhasználása biztosított-e?

ipari, kerámiaipari célra szánt anyagok gyakran szennyezettek
nehézfémekkel
Végeztetnek-e vizsgálatot a potenciálisan kockázatot képviselő termékekből,
beleértve a takarmány-keverékeket is?
Milyen gyakorisággal vizsgálják? Milyen mintavételi módszert használnak? Hol
végeztetik a vizsgálatokat? Rendelkezésre állnak-e a vizsgálati eredmények a
helyszínen?

reprezentatív mintavétel, akkreditált laboratórium
Megfelelő-e a termékek jelölése, a nyomon követhetőség, termékvisszahívás,
HACCP rendszere biztosított-e?

kiemelten rendszeres ellenőrzések a HACCP eljárással
összefüggésben, pl. cink-szulfát, illetve azt tartalmazó premix,
különösen a Kínából származó cink-szulfát felhasználásával
előállított takarmány, az EU jogszabályban megállapított
maximum szint alatt tartalmaz kadmiumot
Milyen szomszédos ipari egységek találhatók a létesítmény közelében, különös
tekintettel a saját termesztésű növényi alapanyagok vonatkozásában?

kohók,
ipari
üzemek,
szennyvíziszap
–
por,
füst,
talajszennyezettség
A fenti szempontok mellett alapvető a HACCP terv, illetve kézikönyv hatóság
általi áttanulmányozása.
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A „toxikus elem” tartalomra irányuló ellenőrzések során vett takarmányminták
laboratóriumi vizsgálati eredményei alapján az illetékes hatóságnak meg kell tennie a
szükséges intézkedéseket.
Célszerű, hogy egyes mintákat a takarmányozási hatóság a különböző „toxikus elemek”
előfordulására vonatkozóan egyidejűleg vizsgálja, hogy akár az együttes nehézfém
előfordulás mértéke is értékelhető legyen, illetve különösen akkor, ha gyanú merül fel a
toxikus elem okozta szennyezést illetően (pl. szennyvíziszappal kezelt területről
származó termény).
Eljárás toxikus elemmel/elemekkel igazoltan megengedett határérték felett szennyezett
takarmány esetén
1) A takarmány-tételt zárolni kell, illetve forgalomból ki kell vonni.
2a) El kell rendeli a takarmány megsemmisítését, a környezetvédelmi előírások
figyelembevételével (ártalmatlanítás).
vagy
2b) El kell rendeli a takarmány különleges kezelését, amennyiben arra kidolgozott
módszer áll rendelkezésre (pl. biogáz, biodízel, bioetanol gyártás, stb.), de a
szennyezett termék feldolgozása során keletkező melléktermék takarmányozási
célra nem használható fel (mivel a melléktermékben feldúsul(hat)nak a
nemkívánatos anyagok)!
A rendelkezésre álló információk alapján, jelenleg nincs olyan elfogadható és egyben
engedélyezett eljárás, amellyel a takarmányok toxikus elem tartalma a megengedett
határérték alá csökkenthető, és a szennyezett takarmány ezt követően állatokkal
feletethető. Válogatás vagy egyéb fizikai kezelés (pl. hőkezelés, hűtés) nem alkalmas a
toxikus elemek eltávolítására, semlegesítésére, ártalmatlanítására.

Toxikus elemeket érintő takarmány RASFF riasztások 2006-ban
Kadmium cink szulfátban
2004-ben kadmiummal jelentősen szennyezett cink-szulfátot importáltak Kínából
Franciaországba. A 2006. januári, későn azonosított szennyeződésnek köszönhetően, a
nagymértékben szennyezett cink-szulfátot egy bizonyos mértékben felhasználták
premixekben, majd összetett takarmányban és megetették állatokkal. A cink-szulfátban
mért kadmium szint 3,7 és 7,6 % között volt (37 – 76 g/kg).
Minden olyan premix és takarmány-keveréket, ami tartalmazta ezt a magasan
szennyezett cink-szulfátot visszatartották. Franciaországban ez körülbelül 1500 farmot
érintett. Az érintett farmok levágott állatainak veséjét és máját szisztematikusan
visszatartották vizsgálatokra. A vesékben és a májakban a kadmium szint széles
variációját tapasztalták.

Toxikus elemek

A Bizottság írt a Kínai hatóságoknak, amelyben több információt kért a nagyon magas
szennyezés eredetére vonatkozóan és kérte, hogy a jövőben tegyenek lépéseket az ilyen
rendkívül szennyezett cink-szulfát EU-ba történő exportjának elkerülése érdekében. A
Kínai Hatóságok szerint a cink-szulfát szállítmányt ipari és műtrágyagyártási célból
exportálták, nem takarmány-adalékanyagként. Nincsenek jogszabályi előírások a
kadmium tartalomra cink-szulfátban, ha azt ipari célokra szánják. Ennek következtében
nem voltak a Kínai hatóságok által végrehajtott ellenőrzések.
Továbbá a Bizottság írt minden szakmai szervezetnek az EU-ban, kérve azokat,
tájékoztassák tagjaikat azonnal a szennyezési incidensről, és hangsúlyozzák a
takarmányipari vállalkozóknak, törvényi kötelességük minden szükséges intézkedést
megtenni, kiemelten rendszeres ellenőrzéseket végrehajtani a HACCP eljárással
összefüggésében, hogy megbizonyosodjanak arról, bármelyik cink-szulfát, illetve azt
tartalmazó premix, különösen a Kínából származó cink-szulfát felhasználásával
előállított takarmány, az EU jogszabályban megállapított maximum szint alatt
tartalmaz kadmiumot.
Ólom cink-oxidban
Ugyanebben az évben, egy hasonló kontaminációs incidens, szerencsére kevésbé súlyos
következményekkel, előfordult később, amikor takarmányozási célra szánt cink-oxidban
nagy mennyiségben ólmot találtak. Ez a probléma azért fordult elő, mert a szóban forgó
cinket a kerámiaiparnak szánták, de helytelenül jelölték olyan kóddal, ami arra utalt,
hogy a cin-oxid takarmány minőségű. Ez a cink-oxid Kínából származott. Lépéseket tettek
annak elkerülésére, hogy szennyezett cink-oxid ne kerülhessen be a takarmányláncba.
Megfontolandók olyan EU jogi lépések, amelyek által megelőzik, hogy hasonló
kontaminációs események ismételten ne következhessenek be a jövőben.
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Növényvédő-szerek és maradékanyagaik
Általános ismeretek, alapfogalmak
Az ember számára konkurrens élőlények elpusztítására használt vegyületeket tágabb
értelemben biocideknek nevezzük. Ezek kb. 60 %-a szerves és szervetlen
fertőtlenítőként (germicidek) háztartásaink vegyszerei. A fennmaradó részt [40 %] teszik
ki a faanyagvédő- és növényvédő szerek (peszticidek).
A növényvédő-szer mérgezések legfőbb kiváltó oka az, hogy a kijuttatott hatóanyagnak
csak kb. 0,1 % -a éri el a célnövényt. A fennmaradó mennyiség szennyezheti a talajt, a
vizeket és a környezet élővilágát.
A növényvédő-szerekkel kapcsolatos globális léptékű problémák napjainkban:
 Levegőszennyezés: vegyszeres kezeléskor a permetlé egy része nem ér célt. A
felszálló légáramlatok magukkal ragadhatják a perzisztens peszticideket, és
elsodródás révén a szomszéd növény kultúrában kiülepedéssel, vagy esetenként
igen nagy távolságokban csapadékkal rakják le azokat.
 Talajszennyezés: a növényvédő-szerek jelentős hányada a talajok felszínére kerül
(esetleg csapadékkal érkezik/jut ide), ahol megkötődhet a felső rétegekben, vagy
elkezdheti vándorlását a mélyebb talajrétegek felé. Ezek a körülmények
okozhatják azt, hogy a növényekben olyan peszticid hatóanyag maradékokat is
észlelhetünk/mérhetünk, amelyeket már évek óta nem használnak az adott
területen.
 Vízszennyezés: a növényvédő-szerek permetlé-elsodródás, vagy -megfolyás miatt
közvetlenül a felszíni vizeinkbe juthatnak, de „érkezhetnek” a felszíni vízekbe
csapadékkal, vagy talajvíz-, sőt városi szennyvíz- csatornahálózat útján is.
 Élelmiszereink szermaradványai: nem szakszerű védekezés esetén – pl. a dózis
vagy az élelmezés-egészségügyi határidő be nem tartása miatt – a hatóanyag az
élelmiszereinkben is megjelenhet. Mérések szerint az élelmiszervásárlások
alkalmával átlagosan 2 % esély van arra, hogy szennyezett termék kerüljön az
asztalra (ez az érték rutinszerű mintavételezésekből származik).
 A nem célzott szervezetek pusztítása: a peszticidek lebomlásukig hatással vannak
az élőlényekre. Ennek oka, hogy a többségük nem csak a kártevőkre, kórokozókra
hat, hanem általánosan elterjedt élettani folyamatokat is gátol. E hatás ráadásul
továbbgyűrűzhet a táplálékláncban, egyrészt a biomagnifikáció, másrészt a
táplálékhálózat alsóbb részein található élőlények kihalása következtében. Emiatt
a perzisztens növényvédő-szerek (pl. az ún. klórozott POP szénhidrogének)
jelentősen hozzájárultak egyes fajok kihalásához. A felszíni vizekbe bemosódó
peszticidek a vízi életközösségeket fenyegetik. A klórozott szénhidrogének és az
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ún. TBTO típusú faanyagvédő-szerek súlyosan veszélyeztetik az üledékfogyasztó
szervezetekre alapuló vízi táplálékláncokat.
Az ún. ökotoxikológia (mint az ökológia és toxikológia tudomány ismereteit együttesen
felhasználó szakterület) a környezetünkbe kerülő vegyületeknek az élőlényekre
gyakorolt közvetlen, heveny és idült mérgező hatásait vizsgálja, és napjainkban a
korszerű környezetvédelem tudományos alapjává vált. A hatásvizsgálat nem végezhető
el a megengedhető növényvédő-szer maradékok mértékének szabályozása és ismerete
nélkül.
A növénytermesztés, természetesen beleértve Magyarországot, nagyon fontos szerepet
játszik a Közösségben, az ilyen termesztés hozamát folyamatosan károsan befolyásolják
a károsítók és a gyomok. A növények és növényi termékek ilyen károsítóktól való
megvédésének az egyik legfontosabb, legelterjedtebb módszere - még napjainkban is a kémiai peszticidek használata.
A peszticideknek nemcsak előnyös hatásuk van a növénytermesztésre, mivel ezek
általában mérgező anyagok vagy készítmények veszélyes mellékhatásokkal, és
metabolitjaiknak vagy bomlástermékeiknek jelentős hányada szintén káros hatással bír a
növényi és állati termékek (takarmány; élelmiszer) fogyasztóira.
Ennek a kockázatnak az elkerülése érdekében, a szermaradékok maximális értékeinek a
megállapítása során a növénytermelés követelményeit, valamint az emberi és állati
egészség védelmének szükségességét összhangba kell hozni.
A növényvédelemről a legfontosabb jelenlegi hatályos nemzeti jogszabály a
növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény, valamint annak végrehajtására
vonatkozó, a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető
növényvédő-szer maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22) EüM-FVM együttes
rendelet.
Az Európai Közösségek Tanácsa által a témakörben kiadott első jogszabályok a
76/895/EGK és 86/362/EGK tanácsi irányelvek voltak, amelynek a mai napig számos
módosítása került kiadásra.
A 2007 évi összehangolt közösségi ellenőrzési programról és a 2008 évi nemzeti
ellenőrzési programokról a Bizottság által kiadott 07/225 EK irányelv rendelkezik.
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Jogi meghatározás
A 44/2003 (IV. 26.) FVM rendelet, a Magyar Takarmánykódex (azok módosításait is
figyelembe véve) a nemkívánatos anyagokat felsoroló táblázatában – többek között feltünteti az alábbi anyagokat:
Aldrin
Dieldrin
Camphechlor (Toxafen)
Klordan (cisz- és transz-izomerek és
oxiklordán együtt, klordánban kifejezve)
DDT (DDT, TDE, DDE izomerek összege
DDT-ben kifejezve)

Endoszulfán (és izomerek és endoszulfánszulfát összege endoszulfánban kifejezve)
Endrin (endrin és delta-keto-endrin
összege endrinben kifejezve)
Heptaklór (a heptaklór és a heptaklórepoxid összege heptaklórban kifejezve)
Hexaklór-benzol (HCB)
Hexaklór-ciklohexán (HCH) [alfa-, béta-,
gamma izomerek]

Tudományos megfogalmazás
Peszticidek néven foglalják össze - általánosságban - a növényvédelemben, a köz- és az
állategészségügyben a kártevők irtására, azoktól való mentesítésre használt
vegyületeket.



Az ún. „növényvédelmi peszticidek”: a kultúrnövények, raktározott termények
károsító ágensektől való megvédésére alkalmazott szerek.
Az ún. „köz- és az állategészségügyi peszticidek”: a fertőző betegségeket
terjesztő, egészségi ártalmat vagy egyéb kárt okozó rágcsálók, ízeltlábúak és
egyéb paraziták irtására szolgáló szerek.

Hatásuk és felhasználásuk alapján megkülönböztetnek rovarirtó- (inszekticid), gyomirtó(hebicid), gombaölő- (fungicid), rágcsálóirtó- (rodenticid), puhatestűirtó- (molluskicid),
atkaölő- (akaracid) és féregölő (nematocid) szereket.
A növényvédőszer–hatóanyagok kapcsán meg kell még említeni az ún. POP vegyületek
fogalmát.
A poliklórozott szerves vegyületekre (angol elnevezésük: persistent organic pollutants
rövidítésével POP vegyületeknek nevezett anyagok) általában jellemző, hogy mindenütt
jelen vannak a környezetben, és az élő szervezetekben hosszú ideig megmaradnak
(„ubiquiter szennyezők”).

Növényvédı-szerek és maradékanyagaik

Az ENSZ Környezetvédelmi Bizottsága (UNEP) 18/32 sz. döntésében a 13. táblázatban
megadott 12 anyagot sorolja a POP vegyületek csoportjába, felhasználási területük
szerint megkülönböztetve azokat.
13. táblázat

POP vegyületek (2003. márciusi állapot)

Ezek erősen lipofil vegyületek, a táplálékláncban feldúsulnak, az élő szervezetek
zsírszöveteiben raktározódnak, átjutnak a placentán, kiválasztódnak a tejjel és széles
toxikológiai hatásspektrummal rendelkeznek.
A növényvédő-szerek hatóanyagcsoportok szerinti csoportosítása
A világon a peszticid hatóanyagok száma eléri a 1500-at, felhasznált mennyiségük
meghaladja az évi több millió tonnát. A felhasznált vegyületek köre is változik, egyes
erősen toxikus hatóanyagok (pl. arzénvegyületek, egyes klórozott szénhidrogének)
alkalmazása megszűnt, illetve betiltásra került. A nagyszámú hatóanyagokat az alábbi
főbb csoportokba sorolják:
Állatirtó szerek
Az állati kártevők közül kiemelkedő szerepet játszanak a rovarok. Emellett jellemző még
az atka-, fonalféreg- meztelencsiga-, valamint néhány emlősfaj mint kártevő.
 Általános sejtmérgek; Idegmérgek: Klórozott szénhidrogének, Szerves
foszforsavészterek, Zoocid karbamátok, Piretrumok (piretrinek) és piretroidok,
Nitro-metilének
Gomba- és egyéb mikrobaellenes szerek
 Rézvegyületek
 Kénvegyületek
 Kontakt hatású fungicidek: Fémorganikus vegyületek, Tioszénsav-és ditioszénsavszármazékok,
Perklórmetil-merkapto-vegyületek,
Halogénezett
benzol-

63

64

Lovak takarmányozási eredető idegrendszeri megbetegedései






származékok,, Alifás és aromás nitrovegyületek, Kinonok, Aromás aminok, fenilkarbamidok, hidroxi-anilidek
Szisztemikus fungicidek: Guanidin- és karbamidszármazékok, Fungicid
karbamátok, Dikarboximidek, Oxatiinek és karboxamidok, Kinolinok,
Benzimidazolok, Pirimidinek, Fenil-pirrolok
Ergoszterol bioszintézisét gátló fungicidek: Morfolinszármazékok, Azolok és más
nitrogéntartalmú heterociklusok
Egyéb szisztemikus fungicidek: Szerves foszforsavészter fungicidek, Acil-anilinek,
Izoxazolok,
Aminosav-származékok,
Szisztemikus
kinolinszármazékok,
Benzamidok, Antibiotikumok

Gyomirtószerek
 Általános sejtmérgek: Ásványi olajok, Nitro-fenolok
 Kontakt, nem mobilizálódó herbicidek: Bipiridiliumok, Foszforilált aminosavak,
Difenil-éterek, triazolinonok, fenil-pirazolok, N-fenil-ftálimidek
 Csírázásgátló talajherbicidek: Sejtnövekedést gátló szerek, Dinitro-anilinek és –
piridinek, Tiolkarbamátok, Klór-acetamidok, és acetamidok,
 Akropetálisan traszlokálódó növekedésgátlók: Triazin herbicidek, Diazinonok,
triazinonok, piridazinonok, Fenil-karbamátok és anilidek, Karbamidszármazék
herbicidek, Egyéb fotoszintézisgátlók
 Bazipetálisan transzlokálódó növekedésgátlók: Ariloxi-fenoxi-propionátok,
Ciklohexándionok, Benzofuránok, Imidazolinonok, Szulfonil-karbamidok,
Szulfonil-anilidek, Aminosav származékok (glicinek), Fenoxi ecetsavak,
propionsavak, Benzoesavak, Piridin- és kinolinkarbonsavak
 Pigmentgátló szerek: Triazolok, Izoxazolidinonok, Piridinkarbonsav-amidok,
pirrolidinonok, Izoxazolok és triketonok
 Egyéb herbicidek: Aromás nitrilek és benzamidszármazékok, Ftalimidek

A növényvédő szerek toxicitása, káros hatásaik az élő szervezetekre
A környezetbe kibocsátott valamennyi vegyszer hatással van az élő szervezetekre. Az
akut toxikológiai adatok többségét magára a tiszta vegyületre, az aktív hatóanyagra
adják meg. Egy készítmény környezeti veszélyességét nagyban befolyásolja az alkalmazás
módja (pl. állománykezelés földi géppel, vagy légi kijuttatás, stb.), a területi dózisa
(esetleg többszörösen kijuttatott mennyisége), a relatív toxicitása (a célszervezetben
mutatott toxicitás viszonya a nem-célszervezetekre vonatkozóan) és az ún. megmaradó
képessége (perzisztencia).
A toxikológiai adatok közlésekor fontos jelezni, hogy azok a tiszta hatóanyagra vagy a
készítményre vonatkoznak-e.
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Hatásmód és perzisztencia
A növényvédő szerek elsődleges hatásmódján túl további fontos tulajdonságuk az, hogy
képesek-e elérni a célhelyeket, és hogy hatóképességüket mennyi ideig őrzik meg.
A hatóanyagok nagy többsége kontakt módon hat, tehát a hatás kifejtéséhez szükséges,
hogy a kijuttatást követően a kártevő szervezettel közvetlen kapcsolatba kerüljön. Egyes
hatóanyagok képesek a növények levelén, felületén, vagy a gyökerén felszívódni, és
abban a növény csúcs, vagy gyökér, vagy mindkettő irányában elmozdulva, hatásukat a
felszívódás helyétől távol kifejteni (szisztemikus hatás).
Amikor a kipermetezett hatóanyag a levél egyik felületén felszívódik ugyan, de onnan
nem szállítódik tovább, hatása azonban a levélfonákon élő szívó-rágó kártevőkön,
kórokozókon is jelentkezik, akkor transzlamináris hatásról beszélünk.
A mélyhatás esetében a hatóanyagképes ugyan a növény epidermiszébe beszívódni, de
onnan nem transzlokálódik tovább és hatása a levélfonákon sem jelentkezik.
Ismert, hogy egyes hatóanyagok a kipermetezés után elpárologva is képesek hatásukat
kifejteni, ilyenkor gázhatású növényvédő szerekről beszélünk.
Heveny toxicitás mérése emlősökön
A toxicitás méréséhez alkalmazott állatkísérletekben, a kezelés többféle lehet és
általában választási lehetőség nélküli, úgynevezett kierőszakolt kezelések alkalmazásával
végzik.
 kiemelkedő orális mérgezőségű peszticidek
 kiemelkedő inhalációs orális mérgezőségű peszticidek
 kiemelkedő dermális mérgezőségű peszticidek
 heveny toxicitás mérése madarakon
 heveny toxicitás mérése halakon
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A fontosabb peszticidek okozta mérgezések
Klórozott szénhidrogének okozta mérgezések
Az első szintetikusan előállított rovarölő szerek, legismertebb képviselőjük a DDT
(chlorphenotan vagy diklór-difenil-triklórmetilmetán). A DDT diklór-etilén metabolitja
(DDE) igen lassan bomlik le, gyakorlatilag a világ minden táján ki tudták mutatni
egészséges emberek zsírszövetéből.
A DDT rovarölő hatását 1939-ben fedezték fel, és a II. világháború alatt a közegészségügy
területén használták, a háború után pedig rohamosan terjedt a mezőgazdaságban. Az
1950-es évektől kezdve sorra jelentek meg a csoport többi tagjai, a HCH (hexaklórciklohexán) izomerek, a HCB (hexaklórbenzol), aldrin, dieldrin, toxafén, heptaklór,
endoszulfán, metoxiklór.
Az 1960-as évektől korlátozták, majd betiltották a klórozott szénhidrogének
mezőgazdasági felhasználását Magyarországon (hazánkban pl. a DDT-t 1968-ban). A
lindánt az EU-ban korábban betiltották, Magyarországon 2001-ben vonták ki az
engedélyezett növényvédő-szerek közül.
Hatásuk a klórozott szénhidrogének az emésztőcsatornán (ld. pl. szennyezett
takarmány/élelmiszer felvétele), a bőrön és kivételes esetben a légutakon keresztül
juthatnak a szervezetbe. Zsírokban jól oldódnak, így legnagyobb mennyiségben a
zsírszövetben és az idegszövetben található meg, illetve a májban, vesében.
 A központi idegrendszer általános izgatószerei, hatásukra megváltozik az
idegsejtek membránpermeabilitása és a Na-K egyensúly.
 Mérsékelt helyi irritáló tulajdonsággal is rendelkeznek (gyomor-bélnyálkahártya
izgalma).
 Számos testidegen anyag biotranszformációját fokozzák.
 Ösztrogén-szerű hatások:
 a klórozott szénhidrogén vegyületek gyenge ösztrogén receptor kötéssel
bírnak.
 a
máj xenobiotikum transzformáló enzimjeinek hatására aktív
ösztrogénné alakulnak.
 Állatkísérletben a DDT, a HCB és az alfa-HCH daganatkeltőnek bizonyult, az IARC
(International Agency on Research of Cancer) az ún. 2B csoportba, vagyis
emberre lehetséges karcinogének közé sorolta ezeket a vegyületek.
 Egyesek teratogén hatással is rendelkeznek.
Lebomlás, kumuláció: lebomlásuk rendkívül változó idejű, emellett az eltérő
rendszerekben - talaj, víz, növény, élő szervezet - is eltérő hosszúságú (perzisztens
vegyületek). Az élő szervezetekben pl. a DDT és a β-HCH hajlamos hosszú ideig történő
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kumulációra, különösen a tejzsírban. Kiürülésük a bélsárral, vesén, illetve a
tejmirigyeken, faggyúmirigyeken át is történhet. A lebomlás ideje a vízben annak
sótartalmától is függ. Pangó vizekben a lebomlás lassúbb. Ennek oka, hogy a biomassza
a növényvédő-szereket felveszi és azok a biomasszában stabilak maradnak (pl. Klorfosz:
1,4 - 10 nap, Paration: 9 - 46 nap, DDT: 130 - 155 nap).
Toxicitás: a klórozott szénhidrogének toxicitása melegvérűekre eltérő. A korábban
Magyarországon is alkalmazottak közül az aldrin, dieldrin és az endoszulfán erős méreg,
a lindán (γ-HCH) és a DDT közepesen, a „technikai” HCH (több sztereoizomer [ά - 65-70
%, β - 7-10 %, γ - 7 %] keveréke) mérsékelten mérgező, a metoxiklór „gyakorlatilag” nem
mérgező. Lovakon HCH-val végzett toxicitási kísérlet során megfigyelt klinikai tünetek a
DDT-mérgezéshez hasonlóak voltak. Fiatal korban, kevés zsírszövettel rendelkező
állatokban súlyosabbak a tünetek.
Tünetei:
 Általában heveny, ritkábban idült formában jelentkezik. Az idegrendszeri tünetek
általában a méreg felvétele után 6-12 órával jelentkeznek. A heveny mérgezés
általában több napig tart. Az idült mérgezés hosszabb időn át tartó kisebb
méregdózis felvétele eseten alakul ki és több napi tart.
 Idegrendszeri-neuromuscularis tünetek, viselkedési zavarok, vegetatív tünetek:
görcsök, kényszermozgások (pl. tipegés, tolatás), rendellenes testtartások (pl.
fűrészbakállás), nyálzás, fokozott vizeletürítés, hányás, hasmenés. Néhány
állatnál csak depresszió (ezek általában túlélik a mérgezést).
 Krónikus esetekben: hepatotoxikus hatások is megfigyelhetők. Emellett krónikus
encephalitis is jelentkezhet.
 Az ösztrogén-szerű hatások madaraknál jelentős elváltozásokat okozhatnak: az
ösztrogének és pro-ösztrogének a tojásban akkumulálódnak  testicularis
feminisatio, oviductus visszafejlődés, abnormális szaporodási viselkedés.
 A metoxiklór okozta mérgezésnél súlyos májelváltozás a jellemző.
 Elhullás közvetlen oka: légzésbénulás.
Szerves foszforsav-észterek okozta mérgezések
A szerves foszforsav-észterek (alkil-foszfátok) erőteljes fejlesztése, ipari termelése a II.
világháborút megelőző és annak folyamán kezdődött, amikor is e vegyületek erősen
toxikus hatását felismerve, a háborúban akarták felhasználni azokat (ld. pl. Sarin,
Soman, Tabun ideggázok – szupertoxikus anyagok, per os és dermális LD50 érték: 0,01-1
mg/ttkg).
A háború után a szelektív hatású készítmények szintézise került előtérbe (inszekticid
hatás – paration/1944, majd később triklórfon, diklórfosz, malation, bromofosz,
diazinon, stb.).
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A szerves foszforsav-észtereket nemcsak a növényvédelemben, hanem az
állatgyógyászatban is használják (pl. rühösség, tetvesség, bolhásság, stb.
megszüntetésére). Felhasználásuk az elmúlt évtizedekben csökkent.
Hatásuk: háziállatokban a mérgezés leggyakrabban úgy jön létre, hogy a szerves
foszforsav-észterek – a helytelen raktározás, szállítás és felhasználás miatt – az állatok
takarmányába (ivóvízébe) jutnak, vagy a várakozási időt és előírt határértékeket nem
tartják be (túladagolás) vagy rovarölő szerként kiadagolva a takarmányra kerül (bomlási
ideje: 1-2 → 90 nap). Szárítva tovább stabil marad. Az alkil-foszfátok az
emésztőcsatornán, a bőrön és a légutakon át juthatnak a szervezetbe.
 Idegmérgek, hatásukra az acetilkolin-észteráz enzim foszforilációja és az oldallánc
bomlása következik be. Az enzim aktivitása irreverzibilisen gátolt lesz. A gátlás vegyülettől függően -, vagy csak a specifikus acetil-kolin-észterázokra
(idegrendszer, izmok, vörösvértestek) vonatkozik, vagy a nem specifikus kolinészterázokra (vérplazma, máj, gliasejtek). → indirekt hatású paraszimpatikus
izgatók
 A paraszimpatikus idegrendszerre kifejtett hatás:
 muszkarinszerű hatás - mirigyszekréció (nyálzás), simaizom (hasi
fájdalmak, bronchospazmus) működés fokozódása,
 nikotinszerű
hatás – a harántcsíkolt izomműködés fokozódása
(izomremegés, mozgászavarok, majd bénulás),
 centrális (központi idegrendszeri) hatás – általános izgalmi állapot
(rángógörcsök, görcsrohamok), majd ataxia.
Lebomlás, kumuláció: a szerves foszforsav-észterek kisebb része változatlanul a
bélsárral ürül, valamint a foszfatázok relatíve gyorsan kevéssé toxikus metabolitokká
alakítják (máj), és a metabolitok a vizelettel távoznak.
Általában kémiailag nem kumulálódnak. Azonban a méreghatás biológiailag
kumulálódik, ha az állatok (ember) ismételten felveszi a szerves foszforsav-észtert, és az
acetil-kolin-észteráz bénítás mérteke meghaladja az újratermelést, így egy idő után
enzimhiány alakul ki és az akut hatás kiváltásához szükségeshez képest már kisebb dózis
is mérgezést okoz. Egyes esetekben a májbeli biotranszformáció toxikusabb
metabolitokat eredményez (pl. paration → paraoxon, malation → malaoxon, diazinon
→ diazoxon).
Toxicitás:
 ortofoszforsav-észterek: leginkább toxikusak,
 tiofoszforsav-észterek: mérsékelten toxikusak,
 pirofoszforsav-észterek: gyengén toxikusak.
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Toxicitást befolyásoló tényezők:
 kémiai szerkezet (az oldallánc hosszával nő, szelén jelenléte az oldalláncban a
toxicitást fokozza),
 életkor, a fiatal állatokban a hatás kifejezettebb (enzimadaptáció hiánya),
 leromlott kondíciójú állatban erőteljesebb hatás,
 környezeti tényezők (direkt napsugárzás, nevesség, lúgos közeg) a vegyületek
bomlását eredményezheti,
 tárolás során bekövetkező izomerizáció a toxicitást fokozhatja.
Tünetek: általában heveny, ritkábban idült formában jelentkezik. A lovak viszonylag
ritka mérgezésére leginkább a frissen kezelt növényzet legelése és a növényvédőszerrel
szennyezett járművön történő takarmányszállítás adhat lehetőséget.
 A tünetek a vegyülettől függően 10-30 perc múlva jelentkeznek. Nyálzás (lovakon
kevésbé jellemző), pupillaszűkület, híg többszöri bélsárürítés, vizeletürítés,
nehezített légzés, nyugtalanság, izomremegés, merev és rángógörcsök,
inkoordinált mozgás, mély kóma (6-12 óra között).
 Krónikus esetekben: mirigytevékenység fokozódása, izomgyengeség kialakulása,
immunrendszer károsodása, bélgyulladás alakul ki.
 Ún. késői neurotoxikus hatás → hátulsó testfél bénulása/petyhüdt paralízise (12 hét múlva jelentkezik).
 Elhullás közvetlen oka: fulladás (légzőizmok bénulása), illetve kamrai fibrilláció.
Karbamátok okozta mérgezések
Az inszekticid karbamátok (pl. karbaril, karbofurán, metomil, aldikarb) növényvédelmi
célú felhasználása az 1950-es évek végén vette kezdetét.
Hatásuk: megegyezik a szerves foszforsav-észterek okozta hatásokkal. Eltérés:
 jelentős hányaduk a bőrön át rosszul szívódik fel,
 a szerves foszforsav-észterekhez képest, hogy csak a specifikus acetil-kolinészterázt bénítja, reverzibilis gátlás, hatástani kumuláció nem alakul ki.
Toxicitás, lebomlás: kevésbé toxikusak, mint a szerves foszforsav-észterek, emellett
gyorsabban bomlanak, valamint metabolitjaik is kevésbé toxikusak. Vizelettel, részben
tejjel is ürülnek.
Tünetek:
 csak heveny mérgezést okoznak, tünetei igen gyorsan (10-15 perc) jelentkeznek,
 remegés, erőteljes nyálzás, hasmenés, pupilla-szűkület, nehezített légzés, merev
és rángógörcsök,
 elhullás: fulladás, 1-2 órán belül.
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Bipiridil-származékok okozta mérgezések
A bipiridil-származékok totális gyomirtók, közülük leggyakrabban a diquat, illetve a
paraquat hatóanyag-tartalmú készítményeket alkalmazzák. Ezek vízben jól oldódó,
színtelen, szagtalan kristályos vegyületek, főként szándékos humán mérgezés,
öngyilkosság során találkozhat(t)unk ezekkel a hatóanyagokkal (ld. viszonylag lassan
kialakuló méreghatás, nehéz kimutathatóság, erős toxicitás).
Paraquat
Hatás: a legelőn gyorsan lebomlik (fény hatására), ha az előírt dózisban alkalmazzák,
illetve földdel érintkezve megkötődik és bomlik. Lónál az ajkakon esetleg felmaródások
figyelhetők meg. A levelek, növények kezelés után 3-7 nappal elszáradnak, leesnek, azt
megelőzően viszont jelentős mennyiségű peszticidet tartalmazhatnak.
A bélcsatornából eléggé rosszul szívódik fel. A felvett mennyiségnek csak mintegy 20 %a jelenik meg a vérben. A bőrfelületről jól felszívódik.
A paraquatot a tüdőben a pneumocyták veszik fel, így ott nagyobb koncentrációt ér el, a
szervezetből gyorsan, részben változatlan formában, részben metabolizált formában
ürül ki, nem kumulálódik. Toxikus dózis esetén: túlnyomó része a bélsárral, vizelettel, és
a tejjel ürül.
Támadáspontja a tüdő, ahol oxido-redukciós folyamatokba kapcsolódik, ún. lipidszabadgyökök szabadulnak fel, melyek a sejtmembránokat károsítják, a sejtek pusztulását
idézik elő. Továbbá a májat, vesét is károsítja, helyi izgató hatással is rendelkezik.
Tünetek:
 rendszerint heveny formában jelentkezik, igen ritkán lehet idült,
 inhaláció esetén: a légutak és a tüdő nyálkahártyájának súlyos gyulladása
figyelhető meg,
 per os toxikózis esetén: nyálkahártya léziók a gyomor-béltraktusban,
 peroxidatív károsodások [az E-vitamin- és Se-hiány a tüneteket súlyosbíthatja],
 akut mérgezés esetén: hányás, nyálzás, hasmenés, mozgáskoordinációs zavarok,
orrfolyás, légzési nehézségek, görcsök, tüdőödéma.
 idült esetben lesoványodás, nehezített légzés.
 bőrre jutva kontakt bőrgyulladást okoz, szembe jutva pedig károsítják a cornea
hámsejtjeit.
 elhullás közvetlen oka: gyulladásig erősödő légzési zavarok.
 egyes újabb megfigyelések szerint a paraquat kis dózisa más növényvédőszerekkel (pl. maneb) együtt adagolva idegrendszeri tüneteket idéz elő krónikus
expozíció során.
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Diquat
Hatás: a bélcsatornából eléggé rosszul szívódik fel. A felvett mennyiségnek csak
kevesebb mint 10 %-a jelenik meg a vérben. Elsősorban az emésztőcsatorna falában
lévő hámsejteket károsítja, jelentős mértékű folyadék-beáramlást idéz elő a sejtekből,
szövetekből a bélcsatornába (következményes folyadék és elektrolit veszteség,
dehidráció, idegrendszeri izgalom, veseműködés zavara)
Tünetek:
 rendszerint heveny formában jelentkezik, igen ritkán lehet idült,
 akut toxikózis esetén: már 1/2 - 1 nap múlva jelentkeznek a tünetek:
szomjúságérzet, bizonytalan járás, izgatottság, erős hasmenés, tüdőödéma, száj
és nyelőcső nyálkahártyájának elhalása, nyelési nehézségek jelentkeznek,
 bőrre jutva kontakt bőrgyulladást okoz, szembe jutva pedig károsítják a cornea
hámsejtjeit,
 előfordul, hogy a tünetek csak későn, esetenként 1-4 hét múlva jelentkeznek
(probléma, hogy ilyenkor már a szermaradvány közvetlenül nem mutatható ki),
 előrehaladott stádiumban: veseelégtelenség tünetei
 idült esetben lesoványodás, nehezített légzés.
 elhullás közvetlen oka: veseelégtelenség.
Dinitro-fenol és klór-fenol típusú vegyületek okozta mérgezések
A nitro-fenolok herbicid, inszekticid, fungicid és akaricid hatással bírnak. Hosszú ideig
széleskörűen használt szelektív gyomirtók voltak, ilyen irányú felhasználásuk
napjainkban csökkent.
Ismertebb dinitro-fenol típusú vegyületek: Dinitro-orto-krezol [DNOC], Dinitro-butilfenol [dinoseb/DNBP], dinitro-butil-fenol-acetát [dinoseb-acetát])
A klórozott fenolok szinten többféle célra használt peszticidek. Legismertebb
képviselőjük a pentaklórfenol [PCP], melyet leginkább fakonzerválásra alkalmaznak
(fungicid hatás).
Hatásuk: a dinitro-fenolok és a klór-fenolok az emésztőcsatornán, a bőrön és a
légutakon át juthatnak a szervezetbe, gyorsan felszívódnak. A szénhidrátbontás során az
oxidáció és foszforiláció folyamata szétválik [ún. uncoupling hatás]. Az oxidáció
hőtermelést eredményez. Hipertermiás testhőmérséklet > 40-41 oC alakul ki. A
szövetekben súlyos oxigénhiány és acidózis alakul ki. Egyidejűleg a diamino-metabolitok
hatására a methemoglobin-reduktáz enzim is bénul, és megnő a methemoglobin
mennyisége, hemolízis is jelentkezik. A dinitro-fenolok helyi izgató hatással is
rendelkeznek.
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Toxicitás, lebomlás: a vesén át választódnak ki, részben metabolizált, részben
változatlan formában, de lassan ürülnek ki a szervezetből. A toxikózis lassan is
kialakulhat, de a tünetmentesség után a hatás ebben az esetben gyorsan jelentkezik.
Tünetek:
 heveny és idült formában jelentkezik, utóbbi ritkán,
 nyálzás, hányás, hasi fájdalmak, hasmenés.
 Az extrém magas testhőmérséklet, illetve ennek tünetei (verejtékezés, szapora
légzés, szívverés, szomjúság, vizeletürítés),
 különösen a dinitro-fenoloktól a nyálkahártyák sárgára színeződnek,
 cianózis és nehezített légzés, izomgyengeség, görcsök (a hiperventilláció által
előidézett hypoxia, illetve anoxia következtében).
 A hullamerevség az elhullás után igen hamar kialakul (ATP hiány következtében).
 Fél heveny/ idült toxikózis esetén: erős lesoványodás, urémia, hemoglobinuria,
sárgaság, szemlencse homály, szapora légzés, cianózis, allergiás bőrgyulladás,
idegrendszeri /viselkedési/ zavarok.
Fenoxiecetsav-származékok okozta mérgezések (atrazin, simazin)
Hormonhatású szelektív gyomirtók (abnormális növekedést idéznek elő a növényeken).
Juhoknál és lovaknál írtak le mérgezést - növényvédelmi kezelés után 1-4 nappal történő
legeltetés esetén. A fenoxiecetsav-származékok megváltoztatják egyes gyomnövények
ízét, ezáltal a legeltetéskor az állatok olyan gyomokat is szívesen elfogyasztanak,
amelyeket egyébként elkerülnek. Továbbá növelhetik a növények nitrát-, esetenként
ciánglikozid-tartalmát.
Ismertebb fenoxiecetsav-származékok: 2-4, diklór-fenoxiecetsav [2,4-D], 2-metil-4-klórfenoxiecetsav [MCPA], 2,4,5 triklór-fenoxiecetsav [2,4,5-T].
A klórozott fenoxiecetsav-származékok (különösen a 2,4,5-T) gyártásuk során
dioxinokkal szennyeződhetnek!
Hatásuk: az emésztőcsatornán keresztül jutnak a szervezetbe, gyorsan, jól felszívódnak.
A szervezetben csak kis mértékben metabolizálódnak, és a vizelettel távoznak. A
nyálkahártyákat mérsékelten izgatják (helyi hatás). Az idegrendszerre bénító hatással
bírnak. A harántcsíkolt izomzat tónusát fokozzák, a szívizomzatra is hatnak.
Toxicitás, lebomlás: A kumulatív hatás nem valószínűsíthető, tartós felvétel esetén sem.
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Tünetek:
 rendszerint heveny formában,
 heveny mérgezés esetén: izomremegés, szapora légzés, tompultság, kötött
mozgás, fokozott szomjúság, émelygés, nyálzás, fokcsikorgatás, hányás,
hasmenés.
 Az intoxikációt követően hetekkel később levertség, az állatok nem szívesen
mozognak, a hátulsó testfél gyengesége, esetleg bénulása is megfigyelhető,
amelynek oka a gerincvelő károsodása.
 Elhullás oka: kamrai fibrilláció.
Rodenticidek okozta mérgezések
Alkalmazásuk a gabonafélék tárolása során nélkülözhetetlen – pl. csak Indiában évente
kb. 2 millió tonna gabonát fogyasztanak el a rágcsálók (patkány, egér), emellett állat- és
közegészségügyi okok miatt is igen fontos kérdés a kártevők elleni védekezés.
A rágcsálók ellen igen nagyszámú készítményt állítottak elő, illetve használtak az idők
folyamán. Ezek a termékek azonban háziállatainkra, sőt, az emberre is veszélyesek (ld.
pl. szándékos mérgezések). Adagolásuk során nem csupán a hatóanyag, de a vivőanyag
is mérgező lehet, mivel az avasodás lehetséges kedvezőtlen hatásai miatt nem növényi,
hanem ásványi olajokat alkalmaznak.
A rodenticidek két nagy csoportja:
 véralvadásgátlók vagy antikoagulánsok (pl. kumarin-, illetve indándionszármazékok)
 akut tulajdonságú hatóanyagok (pl. cink-foszfid, alumínium-foszfid),
Idegrendszeri tüneteket az utóbbiak okozhatnak.
Cink-foszfid (arvalin)
A foszfin színtelen, fokhagymaszagú gáz, foszfidokból nedvesség hatására keletkezik.
Tűz- és robbanásveszélyes. Hazánkban talajfertőtlenítőként (is) alkalmazták, de akut
hatású rodenticid szerként is elterjedt.
Hatás: a szájon át felvett cink-foszfidból a gyomorsav (alacsony pH) hatására foszforhidrogén (foszfin) szabadul fel, és helyileg izgatja a gyomor- és bélnyálkahártyát,
felszívódva a vérerek és vörösvértestek membránját károsítja, az idegrendszert izgatja,
majd bénítja.
Tünetek:
 hányás, a lehelet, a hányadék acetilén/fokhagymaszagú, levertség,
 nehezített légzés, schock, metabolikus acidózis, tüdőödéma, görcsök, kóma.
 Myocardiális károsodások: keringési elégtelenség.
 Elhullás oka: légző- és vazomotoros központ bénulása.
 Lassúbb lefolyású mérgezés esetén máj- és vesekárosodás, methemoglobinémia
jellemző.
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Ditiokarbamátok okozta mérgezések
Eredetileg a gumiiparban vulkanizálási célra fejlesztettek ki. A gombaellenes hatást az
1930-as években fedeztek fel, a szerves fungicidek első csoportját alkották. Nem
szisztémás fungicidek, hatásukat a növényzeten felhalmozódva fejtik ki. A környezetben
lassan bomlanak le, és több, az eredetinél toxikusabb metabolit keletkezik belőlük.
Fontosabb/ismertebb ditiokarbamátok: cineb, maneb, mankoceb, propineb.
Hatás: az emésztőcsatornán keresztül jutnak a szervezetbe, gyorsan, jól felszívódnak, a
szervezetben eloszlanak és metabolizálódnak. Kiválasztásuk a vizelettel történik.
Hatásmechanizmus nem teljesen ismert, számos enzim működését gátolják. Mutagén,
teratogén és embriotoxikus hatásúak. Terméketlenséget, ivarzási zavarokat okoznak.
Helyi izgató hatásúak. A jód beépülését gátolja a szerves vegyületekbe, a
pajzsmirigyben.
Tünetek:
 heveny mérgezés esetén: hasmenés, étvágytalanság, levertség és
mozgászavarok, sántaság, hereatrófia miatt terméketlenség,
 magzatelhalás, vetélés.
 Idült mérgezés ritkábban: fejlődésben visszamaradás, lesoványodás, heveny
mérgezés tünetei enyhébb formában, golyva.
Tetrametil-tiuram-diszulfid okozta mérgezés
Tetrametil-tiuram-diszulfid (TMTD) kémiailag hasonló a ditiokarbamáthoz. Csávázó és
porozószerként használják. Általában, ha a vetés után megmaradt csávázott magvakat
takarmányozási célra használják, akkor okoz mérgezést (leggyakrabban baromfinál).
Hatás: a bélcsatornán keresztül jut a szervezetbe, jól felszívódik, a szervezetben eloszlik
és intenzíven metabolizálódik. Kiválasztásuk a vizelettel történik, viszonylag lassan
ürülnek.
Hatásmechanizmus nem teljesen ismert, az aldehidoxidáz enzim működését gátolja.
Mutagén, teratogén hatású. Alkohollal együtt acetaldehid-intoxikációt idéz elő.
Kumulálódik hosszabb méregfelvétel során.
Tünetek: a ditiokarbamátokhoz hasonlóak.

Növényvédı-szerek és maradékanyagaik

Metaldehid
A csigaölőszerek hatóanyaga, az acetaldehid polimerizációs terméke. A metaldehid
vivőanyagának ízletessége miatt a lovak szívesen fogyasztják. A metaldehid a gyomorban
acetaldehiddé alakulva felszívódik, így az acetaldehid-terhelésen túl az agy GABA (γamino-vajsav) tartalmának csökkenése, illetve a biogén aminok oxidációjának gátlása is
hozzájárul a mérgezés kialakulásához. Az idegrendszeri zavarok – nyugtalanság,
rendezetlen mozgás, görcsökké súlyosbodó izomremegés, ingerlékenység, izzadás –, és
a légzési, keringési elégtelenség – gyenge pulzus, gyors légvétel, légszomj – néhány órán
belül kialakulnak.

Növényvédő-szerek talaj- és vízszennyezése, valamint környezetben
való előfordulási valószínűsége
A növényvédelem során kijuttatott növényvédő-szert tartalmazó készítmények jelentős
hányada elsődlegesen célt téveszt. A permetcsepp a megvédeni kívánt tábla helyett a
szomszédos területekre sodródhat. Különösen jelentős lehet ez repülőgépes védekezés
esetén. A táblán belül viszont a védendő növény helyett más helyen – gyomnövényeken,
talajon – landolhat.
A növényekre kerülő készítmény sorsa lehet megcsurgás (a kelleténél több vízzel való
kijuttatás esetén), elpárolgás (ilyenkor a párolgó víz magával ragad vízben alig oldható
hatóanyagokat is), felszívódás (mély szisztematikus hatású anyagoknál), lemosódás (egy
permetezést elbomlási időn belüli eső esetében) és lebomlás.
A talajra kerülő hatóanyag kötődhet annak felső zónájához, vízoldékonyság esetén
gyorsan eljuthat a talajvízbe, onnan az élővízbe, illetve ivóvízbe. Viszonylagos
vízoldhatóság és kötődési hajlam nélkül, lassú lebomlási képesség mellett pedig
vándorlásba kezd a talaj mélyebb rétegei felé és rövidebb – hosszabb idő elteltével eléri
a talajvizet.
A hatóanyag másodlagos átrendeződésének útja részben a levegőbe emelkedő
szennyezett párával valósul meg, amelyből nagy távolságban hullhat ki, mint csapadék,
másrészt a valamelyest vízoldható növényvédő-szerek az élővizekbe jutva, azok anaerob
üledékébe merülhetnek, vagy a folyás irányának megfelelően elmozdulhatnak.
Valamennyi esemény hátterében szerepet játszik a hatóanyag ún. megmaradóképessége, más néven perzisztenciája. Egy vegyület nem a célterületen való
megjelenésének veszélyét növeli a perzisztencia, a vízoldékonyság, és a toxikus
metabolitok keletkezésének esélye.
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Talajokban mért szermaradékok
A talaj rendkívül változatos és összetett élőrendszer. Szerkezeti szempontból homok-,
vályog- és agyagtalajokat különböztetünk meg. Az aprítottság mértéke a fenti
felsorolásnak megfelelően növekedik, és ezzel egyidejűleg a tömörödésre való hajlam is,
miközben a levegővel való ellátottság csökken.
Az agyagásványok nagy felületükön a vizet és a hatóanyagokat egyaránt megköthetik, s
bennük az anaerob viszonyok már a felszínhez igen közeli rétegekben is fellépnek. Igen
sok hatóanyag viselkedése jelentősen eltér attól függően, hogy mely talajtípuson
vizsgáljuk.
Homoktalajokon a mélyebb rétegekbe való mosódás értelemszerűen gyorsabb. A
hatóanyagok nagy része a talajok felületén az UV-fény hatására gyorsan bomlik. A
talajba bemosódva néha rendkívüli mértékben lassul a bomlás, azzal arányosan,
amennyire csökken az oxigéntartalom és a mikrobiális aktivitás.
Egyes hatóanyagok (pl. karbamid-származékok, triazinok, karbamátok és nitro-fenilészterek) a talaj szervesanyag-tartalmához kötődnek, míg mások (pl. diquat) csak
bizonyos összetételű talajrészecskéken adszorbeálódnak.
Várható lenne, hogy a talaj szerves összetevőihez erősen kötődő növényvédő-szerek
egyben perzisztensebbeknek bizonyuljanak a talajban, azonban ezt erőteljesen
befolyásolják a talajlakó mikroorganizmusok, amelyek aktivitása lényegesen nagyobb a
jelentősebb szervesanyag-tartalmú talajokban, és amelyek a növényvédő-szerek
gyorsabb lebomlását eredményezhetik.
A talaj legfelső (A-szint) – esetünkben általában művelt – szintje többnyire bomlófélben
lévő szerves anyagban gazdag, és a legaktívabb talajélet jellemzi. A növényvédő-szerek
helyi bomlását befolyásolja a talaj kicserélhető kation tartalmától függő pH-értéke (lúgos
talajokban a Na+, semleges talajokban a Ca2+, míg savas talajokban az Al3+ játszik jelentős
szerepet), az oxigénben való ellátottsága (szerkezet- és vízellátottság-függő) és a
mikrobiális aktivitása.
A talaj második szintjére (B-szint) a kevésbé aktív talajélet, a humuszos bemosódás, a
csökkenő oxigénellátottság jellemző.
A harmadik szint (C-szint) már a talaj alapját képező ún. talajképző kőzet.
A talajképző kőzet alatt az ágyazati kőzet található (D-szint), amelynek anyagát a
talajképződés nem érinti.
A talajokba elsődlegesen kezelések útján, vagy csapadékkal jutnak hatóanyagok.
Napjainkban a klórozott szénhidrogének maradékainak vizsgálata során azt tapasztalták,
hogy azokban az országokban is kimutathatók a fák kérgén, ahol nem használták őket.
Ekkor fordult a figyelem a hatóanyagok párolgóképessége, valamint a fel- és leszálló
légáramlatok felé, amik előidézik, hogy a fejlődő országokban használt „elavult” (pl. az
EU-ban már betiltott) növényvédő-szerek egy része tőlük igen nagy távolságban is
megjelenik.

Növényvédı-szerek és maradékanyagaik

A növényvédő-szerek egy részének ismert gázhatása van, más részük párolgása
kismértékű ugyan, de a csapadékkal mégis mérhető mennyiségben jutnak el távoli
helyekre is. Gyakran mértek alachlor és metolachlor gyomírtó szereket tartalmazó
csapadékot Nyugat-Európától az Amerikai Egyesült Államokig.
A talajok szennyeződését többnyire helyi problémának gondolják, ez azonban
valamelyest is vízoldható vegyületek esetében nincs így. Ma a világ DDT-vel (és DDE-vel)
legszennyezettebb területei: Azerbajdzsán, Kirgízia, Örményország, Üzbegisztán és
Tádzsikisztán. Ezeken a helyeken a talajok 50-80 %-a szennyezett. Ma Moldova talajai
tartalmazzák a legtöbb DDT-t. Ennek a további oka, hogy a volt Szovjetunióban a DDT-t
dicofol-ra váltották le, és ennek a gyártási szennyezése esetenként 20 % DDT is volt,
másrészt a dicifol bomlásterméke úgyszintén DDE.
Magyarországon a Növény-és Talajvédelmi Szolgálat szermaradék-analitikus vegyészei
mérték fel első alkalommal hazai talajaink szennyezettségét, és a kép nem túlságosan
kedvező. 1993-ban a vizsgált talajminták felső rétegének (A-szint) közel 40 %-ában
mutatták ki a DDT bomlástermékeit. Megállapították, hogy talajaink atrazin
szennyezettsége is jelentős. Míg a szennyezés mértéke a talaj mélyebb rétegei felé
haladva általában csökkent, fenoxi-ecetsav típusú gyomírtók (2,4-D és MCPA), valamint
endosulfan esetében – jelezve azok mobilitását – a C-szint szennyezettsége volt
kiemelkedő.
Az 1996-1997-es mérések pedig a klórozott szénhidrogének kiterjedt, lényegileg nem
változó magyarországi talajszennyezettségre hívták fel a figyelmet. Meglepő, hogy a
nálunk alig használt endrin és heptachlor is kimutatható volt.
A növényvédő-szer maradék eloszlásán túlmenően a mennyisége is jellemző.
Magyarországon 1993-ban kiemelkedően a legnagyobb talajszennyező a 2,4-D volt. A
sorban utána a MCPA, MCPB, endoszulfan, atrazine következett.
Az 1996-1997 években végzett felmérések szerint a triazin típusú gyomírtók
(terbumeton, terbutryne, terbuthylazin, atrazine) voltak meghatározóak.
Vízben mért szermaradékok
Ivóvízben mért szermaradékok
Az első vízzáró réteg fölött elhelyezkedő vizet talajvíznek, míg a két vízzáró réteg közé
zárt vizet rétegvíznek nevezzük. A talajvizek (Magyarországon általában 1-5 méter
mélyen van) számunkra igen nagy jelentőséggel bírnak, amennyiben az ide lemosódó
vegyületek anaerob körülmények közé kerülve esetleg nem bomlanak tovább (pl.
atrazine), másrészt az ivóvizeken keresztül (fúrt kutak) mint állat (ld. itatóvíz), illetve
ember (ld. ivóvíz) ezekkel kapcsolatba kerülhetünk, esetleg források alakjában
közvetlenül a felszíni vizekbe ömlenek.
A vízoldható hatóanyagok igen gyorsan elérik a talajvizet és esetenként gyorsan is
ürülnek a lefolyással bíró területekről. Nyomon követésüket nehezíti, hogy több közülük
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bomlékony, vagy az ásványi szemcséken megkötődik. Ugyanakkor, általában nem ezek a
legfőbb vízszennyezők, bár erre éppen napjainkban cáfol rá a glyphosate példája.
A talajvíz szennyezése szempontjából sokkal jelentősebb a perzisztencia képesség,
amely viszonylagos vízoldékonysággal társulva már elégséges a talajvizek
szennyezéséhez.
Különösen figyelemre méltóak azok a hatóanyagok, amelyek oxigénszegény viszonyok
közt alig bomlanak. Így a bemosódás alkalmával a lebomlási sebességük egyre csökken
(pl. atrazine).
Magyarországon 1998-ban jelent meg egy közlemény, mely szerint 17 vizsgált nyers
vízminta közül három atrazine tartalma meghaladta az Európai Unió által meghatározott
hivatalos határértéket. Az atrazine mellett prometrin, diazinon, 2,4-D, MCPA
hatóanyagokat azonosítottak.
Felszíni vizekben mért szermaradékok
A növényvédő-szerek élővizekbe kerülésének legfőbb okai a következők szerint
foglalhatóak össze:
 A vegyészeti gyárak legnagyobb része folyók mellé települt, és a szennyvíztisztítás
ellenére bizonyos vegyületekből a kibocsátás mégis nagy.
 A vasúti területeken igen korszerűtlen, olcsó, ún. totális herbicideket alkalmaznak
(pl. diuron, terbuthylazine).
 A mezőgazdasági területekről április és június között elsősorban a herbicidek
jutnak az élővizekbe (isoproturon, diuron, 2,4-D, 2,4-DP, MCPA, atrazine,
acetoklór, propisochlor). A vízgyűjtő területeken használt hatóanyagok felét
kimutatták a szomszédos elhelyezkedésű felszíni vizekből.
Élő szervezetekben, növényi, állati termékekben mért szermaradékok
A bioszférában történt akkumulációjuk miatt még az évtizedekkel ezelőtt betiltott vagy
korlátozott peszticid hatóanyagok esetében is ki vagyunk téve ezek hatásának. Jól
mutatja ezt pl. a zsíroldható DDT, mely a hatvanas évek végén elsőként történt betiltása
ellenére a mai napig jelen van a hazai lakosság zsírszöveteiben, bár a szintek fokozatosan
csökkennek. A peszticid maradványok az állati testben többnyire a tartalék zsiradékban
halmozódnak fel.
A klórozott szénhidrogének [pl. DDT (diklór-difenil-triklórmetilmetán), HCH
(hexaklórhexán) izomerek, a HCB (hexaklórbenzol), aldrin, dieldrin, toxafén, heptaklór,
endoszulfán, metoxiklór] széles hatás spektrumú, viszonylag olcsó inszekticidek voltak,
melyekkel szemben később a kártevők rezisztenssé váltak.
Rendkívül perzisztensek, a talajban éveken át megmaradnak, bomlásuk lassú, fénnyel,
hővel, nedvességgel szemben viszonylag ellenállók. Az 1950-es évek végén a
szervezetben való kumulatív tulajdonságukra is fény derült.

Növényvédı-szerek és maradékanyagaik

A mezőgazdaságban 1945-1970 között széles körben alkalmazott, de már több mint 25
éve betiltott klórozott szénhidrogén hatóanyagú peszticidek maradékai ma is
kimutathatók csaknem minden emberi zsírszövetben és megtalálhatók az anyatejben.
A lindánt az EU-ban betiltották, Magyarországon 2001-ben vonták ki az engedélyezett
növényvédő szerek közül.
Feldúsulásuk a táplálékláncon át nyomon követhető. A lakosság zsírszövetében a DDT és
a metabolitjainak mennyisége az 1960-as években a 15-20 mg/kg-ot, az anyatejben
pedig a 340 mg/litert is elérte, ma már környezeti szennyezőanyagnak számítanak,
mivel a takarmányok (takarmány-alapanyagok), illetve élelmiszerek szennyezettsége
főként a környezetben perzisztáló maradékokból származik.
A hazai növényi eredetű élelmiszerekben néhány szennyezett területről származó minta
kivételével ma már csak nyomokban mutathatók ki, az állati eredetű élelmiszerekben a
határértéket meg sem közelítő alacsony szinten, de még mindig jelen vannak.
Az emberi expozíció döntő része élelmiszerek útján (> 90 %) történik.
Az anyatej a tápláléklánc „legfelső foka”, így a szoptatás a csecsemők részére
biokoncentrált szennyezőanyag expozíciót jelent. Bármely kemikália vagy drog,
amelynek a szoptató anya ki van téve, megjelenhet a női tejben.
Már az ötvenes évek végén, a legelsők között a világon, történtek vizsgálatok
Magyarországon női tejek DDT tartalmának kimutatására és meghatározására, majd
1960-tól kezdődően hazánk rendszeresen szolgáltatott adatokat a WHO-nak.
Az anyatej mintákból kimutatható klórozott szénhidrogén hatóanyagú peszticidek
átlagértékeit a nemzetközi adatokkal összehasonlítva megállapítható, hogy mennyiségük
ma már a fejlett ipari országokból jelentett értékekkel azonos szinten mozog, illetve
alacsonyabb annál.

Jogszabályban előírt határértékek
A magyar és az EU-s takarmányjog az alábbi peszticid anyagokra ad meg határértékeket:
A takarmányban előforduló nemkívánatos anyagok - Szerves-klór peszticidek
Az Európai Parlament és a Tanács által kiadott, a takarmányban előforduló
nemkívánatos anyagokról szóló 2002/32/EK irányelvben megállapították az egyes
takarmányokban a szerves-klór peszticidek szermaradék engedélyezett tartalmait
(megengedett határértékek).
A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet
2. számú mellékletében megadott határértékek kötelezően alkalmazandók, a felsorolt
értékek 12 %-os nedvességtartalomra vonatkoznak mg/kg [ppm]-ban kifejezve.
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A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM
rendeletben megállapított határértékeket az 58/2006. (VIII. 11.) FVM, majd a 142/2007
(XI. 28.) FVM rendelet módosította.
A növényekben, a növényi termékekben és a felületükön, valamint az állati eredetű
élelmiszerekben megengedhető növényvédőszer-maradékmérték
A 2002/32/EK irányelv 1. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy a gyümölcsökben és
zöldségekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett
legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló 76/895/EGK tanácsi irányelv, a
gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid- szermaradványok
megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló 86/362/EGK tanácsi
irányelv, az állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található peszticidszermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló
86/363/EGK tanácsi irányelv, és az egyes növényi eredetű termékekben – többek között
a gyümölcsökben és zöldségekben –, illetve azok felületén található peszticidszermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló
90/642/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül kell alkalmazni,
amennyiben ezek a maradványok nincsenek felsorolva a 2002/32/EK irányelv I.
mellékletében.
Hangsúlyozandó, hogy a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet csak a szerves-klór peszticidek
szermaradék egyes takarmányokban engedélyezett határértékeit tartalmazza.
Ugyanakkor, a fenti FVM rendelet egyik módositása, az 58/2006. (VIII. 11.) FVM rendelet
melléklete kimondja, hogy - a rendeletben szerves-klór peszticid szermaradékokra
meghatározott határértékek kivételével - a takarmányokban, illetve a takarmányok
felületén található egyes növényvédő-szer maradék megengedhető legmagasabb
mértékére:
a) a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető
növényvédőszer-maradékmértékéről szóló, valamint
b) az állati eredetű élelmiszerekben található peszticid maradék megengedhető
mértékéről szóló külön jogszabályokban foglaltakat kell alkalmazni.
A „növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető
növényvédőszer-maradék mértékéről” az 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet
rendelkezik.
Az együttes rendelet adatait alapul véve, a növényeken és növényi termékeken,
valamint az azokban megengedett növényvédő-szer és tartósítószer maradék
megengedhető mértékét az útmutató 1. számú melléklete foglalja össze.
Az állati eredetű élelmiszerekben található peszticid maradék megengedhető mértékéről
a 34/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet (ld. 2. számú melléklete) rendelkezik.

Növényvédı-szerek és maradékanyagaik

A takarmányozásban tiltott anyagok jegyzéke - faanyagvédő szerek
Mindenképpen megemlítendő, hogy a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet
(Takarmánykódex) 3. számú melléklete felsorolja a takarmányozásban tiltott anyagokat,
és ennek 4. pontja az alábbiakat tartalmazza:
„Olyan faanyag, beleértve a fűrészport és egyéb, fából származó termékeket,
amelyet a biocid termékek előállításának, és forgalomba hozatalának
feltételeiről szóló 38/2003 (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 5.
számú melléklete szerint faanyagvédő szerrel kezeltek.”
A 43/2003 (IV. 26.) FVM rendelet 14. § (1) bekezdése értelmében a Takarmánykódex 3.
számú mellékletében felsorolt tiltott anyagokat, illetve ilyen anyagokat tartalmazó
takarmányokat takarmányozási célra felhasználni tilos („null tolerancia”).

Mintavétel és eljárás
Nedvességtartalom
A növényvédő-szer maradék vizsgálat mellett nedvességtartalom vizsgálatát is kell kérni
a laboratóriumtól, hiszen a határérték 12 % nedvesség tartalomra vonatkoztatva van
megadva, így az értékelést is ennek értelmében kell elvégezni.
A vizsgálati módszert a 44/2003 (IV. 26.) FVM rendelet 10. számú mellékletének III.
fejezete írja le.
Növényvédő-szer hatóanyag vizsgálat
Az MgSzHK, ÉTbI Központi Takarmányvizsgáló és Nemzeti Referencia Laboratórium
célzott növényvédő-szer hatóanyag vizsgálatokat, illetve hatóanyag-csoport
vizsgálatokat végez.
A vizsgálatra jelölhető hatóanyag csoportok a következők:




Szerves-foszfor peszticidek (21 db hatóanyagot tartalmaz)
Szerves-klór peszticidek (19)
Peszticidek (78)

A növényvédő-szer hatóanyagra, illetve hatóanyag maradékra irányuló ellenőrzések
A takarmány-előállító üzemekben végzett növényvédelmi feladatok elvégzése
szakképzettséghez kötött, a 2000. évi XXXV törvény 31. §-ában megfogalmazottak
szerint.
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A növényvédelmi dokumentációs anyag áttekintése (permetezési napló,
táblatörzskönyv) részletes információs anyagot biztosít az üzem által alkalmazott
növényvédelmi technológia színvonalát illetően.
Fontos hogy mérlegeljük a különféle növényvédő szerek (rovarölő szerek, gombaölő
szerek, gyomirtó szerek) veszélyességi kategóriáit, az I. és II., valamint III. forgalmi
kategóriába sorolt peszticidek alkalmazásának gyakoriságát, a kezelt terület nagyságát, a
kijuttatás eszközét/módját.
Célszerű a növényvédő szerek vonatkozásában takarmánybiztonsági kockázatelemzést
végezni az alábbi szempontok szerint:









milyen típusú az adott szer (rovarölő szer, gombaölő szer, gyomírtó szer);
fokozott figyelmet kell fordítani a rovarölő szerekre, különös tekintettel a szerves
foszforsav-észterekre, klórozott szénhidrogénekre,
mekkora területen végeztek növényvédő szeres kezelést,
milyen kijuttató technológiával végezték a kezelést
(a földi kijuttató eszköz sok esetben biztonságosabb, a légi kijuttatás esetén igen
nagy lehet az elsodródás okozta kontamináció veszély),
a betakarítás időpontja, a növényvédő szer perzisztenciája,
az adott növénykultúra mellett termelt egyéb más növényi kultúrák,
tárolás közbeni kezelések
(raktári kártevők elleni megelőző, illetve aktuálisan elvégzendő kezelések).

A kockázatelemzéshez „gyakorlatilag elengedhetetlen” az FVM megbízásából kiadott
aktuális évre vonatkozó „Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok” című kiadvány
gyakorlatban történő használata.
Általános tanácsok növényvédő-szer maradék vizsgálatához





Általánosan kimondható, hogy az egyes növényi alapanyagok növényvédő-szer
maradék vizsgálata időszakfüggő.
Közvetlenül a betakarítás időszakát követően, az aktuális növényállomány
permetezési naplójából szerezhetünk megbízható információkat az alkalmazott
készítményekről, azok felhasználásáról. Figyelembe kell venni az alkalmazott
hatóanyagok lejárati idejét (ld. „Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok”
című kiadvány).
A betárolás előtt végzett preventív raktár-fertőtlenítés is jelentős szennyező
forrás lehet. (Figyelemmel kell lenni a betárolás időpontjára, mert későbbi
beszállítás, esetleg tőzsdei vásárlás miatt a raktár-fertőtlenítés az év bármely
hónapjában végezhető).

Növényvédı-szerek és maradékanyagaik








Tartósan tárolt termények rovarmentesítésének toxikológiai veszélyei gázosítási
eljárás alkalmazása során.
A gázosítószerek felhasználását kizárólag megfelelő bizonyítvánnyal rendelkező
vállalkozók (egészségügyi gázmester), illetve szakvállalatok végezhetik. A
gázosítás végrehajtása fokozott környezet- és munkaegészségügyi veszélyeket
rejt a gázosító anyagok kijuttatása, a behatási idő, a szellőztetés időtartama alatt.
A jól kiszellőztetett gázosított termény szermaradék tekintetében lényegesen
veszélytelenebb, mint pl. a foszforsav-észterekkel végzett raktár-fertőtlenítés. A
gázosítás tényéről jegyzőkönyvet kell készíttetni a vállalkozóval/szakvállalattal.
Nagyon fontos a gázosítószer típusának ismerete, mert egyes gázosítószerek
alkalmazása után kötelező rostálást ír elő a gázosítószer törzskönyve (pl. az
alumínium-foszfid tartalmú gázosítószerek alkalmazása után minden esetben kell
terményrostálást végezni, míg a magnézium-foszfid tartalmú szerek bomlásuk
után nem tartalmaznak toxikus maradékot, ezért a rostálás ennél a hatóanyagnál
nem előírás). Külön figyelmet kell fordítani a szellőztetés utáni garmada
bontásakor, mert ha a rétegvastagság nagy (pl. 4-6 méter magas) és esetleg a
betároláskor nedvesebb rétegek kerülhettek a garmada belsejébe, úgy ott
tömörödött penészes ún. „lencsék” alakulhatnak ki, amelyeknél a gázbehatás
bizonytalan, illetve szellőztetés esetén rossz hatásfokkal mentesíthető.
Csávázott növényi alapanyagok takarmányozási célú felhasználása tilos. Különös
figyelmet kell fordítani a szeszgyári gabona törkölyök növényvédő-szer maradék
vizsgálatára, mert előfordulhat, hogy lejárt csírázási szavatosságú csávázott
vetőmagot is felhasználnak (ld. pl. bioetanol üzem). A célzott vizsgálat során
keresett hatóanyagok a gombaölő-szerek főcsoportba tartoznak, néhány
ismertebb hatóanyag: folpet, kaptan, karbendazim, rézoxikinolát, karboxin, tiram
(TMTD), imazalil, guazatin.
Talajszennyezettség okozta növényvédő-szer maradék vizsgálatra (annak
gyanúja esetén) – itt elsősorban a szerves klór-peszticideket kell érteni - a régi
nagyüzemek (pl. Ág.-ok, Tsz.-ek) szántóterületein termelt takarmánynövényekből célszerű mintákat venni. Amennyiben a mintavétel után a
laboratórium nem mér kimutatható mennyiséget fenti peszticid csoport esetén,
úgy a további években már szükségtelen ezt a vizsgálatot megismételni, mert a
szerves klór-peszticidek előállítása megszűnt, felhasználásuk tilos! Különös
figyelmet érdemel az esetlegesen Szovjet utódállamokból importált növényi
takarmány, mivel a termőhely jelentős része DDT-vel, DDE-vel erősen
szennyezett.

A fenti szempontok mellett alapvető a HACCP terv, illetve kézikönyv hatóság általi
áttanulmányozása.
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Eljárás növényvédő-szerrel igazoltan megengedett határérték felett szennyezett
takarmány esetén
1) A takarmány-tételt zárolni kell, illetve forgalomból ki kell vonni.
2a) Amennyiben ismert, engedélyezett, beazonosítható a szennyező hatóanyag,
valamint megállapítható a szennyezettség mértéke, úgy mérlegelni kell az esetleges
lebomlási időtartam kivárhatóságát [elkülönített tárolás bizosítása!], figyelembe véve a
takarmány etethetőségi/felhasználhatósági, illetve minőségmegőrzési idejét.
Ehhez a számításhoz nyújt segítséget a „Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok”
című kiadvány. A számított lebomlási idő után a maradékanyag mentességet
(elfogadható szintre csökkenést) újabb laboratóriumi vizsgálattal igazolni kell.
A megengedett növényvédő-szer maradék mennyiségét az - EU szabályozással
összhangban folyamatosan aktualizált - 5/2002. (II. 22) EüM-FVM együttes rendelet, a
34/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és a 44/2003 (IV. 26.) FVM rendelet tartalmazza.
2b) Ismeretlen eredetű, illetve nem engedélyezett hatóanyaggal szennyezett
takarmányokat a feladó címére vissza kell szállíttatni, vagy megsemmisítését
(ártalmatlanítását) kell elrendelni. Ilyenkor az illetékes (társ)hatóságot a nyomon
követés biztosítása érdekében soron kívül értesiteni kell a szállítmányról, a kifogásoltság
okáról.
Lehetséges eljárás növényvédő-szerrel kezelt és a várakozási idő lejárta előtt
betakarított és takarmányként hasznosítható növények/takarmányok esetén
Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendeletet
módosító 115/2004. (VII. 9.) FVM rendelet III. fejezetének „A takarmánytermesztés
állat-egészségügyi szabályai” című szakasz 793. § (1) – (2) bekezdése az alábbiakat írja
elő:
1) Takarmányt betakarítani csak a felhasznált növényvédő-szerekre és termésnövelő
anyagokra (műtrágyákra), vagy az egyéb, más módon odakerült anyagokra
meghatározott várakozási idő eltelte, illetőleg ártalmatlanná tételük után szabad.
2) Szélsőséges időjárási viszonyok (szélvihar, jégverés) miatt az 1) bekezdésben
megjelöltnél korábban betakarított és takarmányként hasznosítható növények állatokkal
való esetleges feletetését - az előzetesen kiadagolt anyagokra és azok szermaradékaira
irányuló laboratóriumi toxikológiai vizsgálatok eredménye alapján - a hatósági
állatorvos határozza meg.

Vitaminok, gyógyszerek, egyéb

Vitaminok, gyógyszerek, egyéb
E-vitamin hiány
A szervezetben a metabolizmus során erősen reaktív szabad gyökök képződnek. A
szelénnel együtt az E-vitamin (tokoferol) antioxidánsként működik, csökkenti a
szabadgyök-aktivitást. Ezen kívül segíti a sejtmembrán integritásának fenntartását a
szervezet összes sejtjében. Hiánya ideg- és izombetegséghez vezet. Főbb tulajdonságai:
 legfontosabb az α-tokoferol
 oxidációra, környezeti hatásokra érzékeny
 szaporodási folyamatok (antisterilitásos vitamin, ondó minőség, zigóta
megtapadás)
 antioxidáns hatás (peroxidok, szabad gyökök semlegesítése)
 sejthártyák védelme
Hiánya:
 szív és vázizom elfajulás
 agylágyulás (encephalomacia, mozgászavar, a peroxidok agyszövetet és
kapillárisokat károsító hatása miatt)
Az E-vitamin-hiányos lovak legyöngülnek, lesoványodnak, remegnek és károsodik szem
ideghártyája. Különösen azokat a lovakat sújtja az E vitamin hiánya, amelyeknek nincs
módjuk friss, zöld füvet legeln.
Ionofor antibiotikumok
Elsősorban coccidiosztatikumok, hozamfokozók. Baromfi, sertés, kérődzők kapják,
azonban a gyakorlati körülmények között számolni kell a lovak mérgezésének
lehetőségével is (technológiai hiba, tévedés, stb.).
Az ionoforok az ATP-áz gátlása révén a biológiai membránok két oldalán megváltoztatják
az ionkoncentrációt, így sejtkárosodást okoznak (ez legkifejezettebb az izomrostokban).
Az egyes ionofork a lovakra eltérő erősséggel hatnak (lazalocid-legnagyobb
LD50monenzinnarazin-legkisebb LD50).
Tünetek:
 Peracut: kivételesen. Előzetes klinikai tünetek nélkülaz állat elhullik.
 Heveny: tipikus. A takarmány felvételét követően 6-24 óra múlva
 étvágytalanság, akár teljes mozgásképtelenség, fokozódó izomgyengeség,
petyhüdt bénulás, kólikás fájdalomra utaló viselkedés.
 Gyakori: nehezített légzés, szívelégtelenség, vénás pulzálás, hasmenés,
bélmozgás leálllása, erős izzadás, izomremegés
 ritka: fej izomzata megduzzad, láz, izomfesték-vizelés, könnyezés, csalánkiütés,
patairha gyulladás.
A heveny szakaszt túlélő lovak néhány nap alatt fokozatosan javulnak, de visszamardhat:
rossz kondíció, tömeges izmok sorvadása, nyelési nehézség.
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Egyéb antibiotikumok
A lovak számos antibakteriális szerrel szemben a többi állatfajhoz képest fokozottan
érzékenyebbek. Általában szórványosan alakul ki, egyedi érzékenységre, speciális
körülményekre vezethető vissza.
Prokain-penicillin
Prokainnal szembeni egyedi túlérzékenység, de ismert a penicillin és rokonvegyületei
allergizáló hatása is (anaphylaxiás sokk). Heveny általános reakció:
 kapkodó, nehezített kilégzés
 fokozott ingerlékenység
 izgatottság
 összerendezetlen mozgás vagy vad rohanás.
Általában következmények nélkül, fokozatosan enyhül.
Botulinumtoxinok
A Clostridium botulinum által termelt toxinok iránt a lovak különösen érzékenyek.
Hatásmechanizmus: gátolja az acetilkolin felszabadulásátizom erőtlenség, petyhüdt
bénulás.
Leggyakrabban a toxinnal szennyezett takarmány felvételével alakul ki (szervezetn belüli
toxinképződés ritka – csikóknál). A takarmányok leggyakrabban B típusú toxinnal
szennyezettek, ritkán A, C1, kivételesen D típusú toxin okozta megbetegedés is előfordul.
 B típusú toxin: leginkább a magasabb nedvességtartalmú, viszonylag magas pHértékű, anaerob körülményeket biztosító tömegtakarmányokban termelődhet, de
kimutatták más takarmányokból is.
 C1 toxin: állati tetemekkel szennyezett takarmány (állatok hulláival táplálkozó
holllók bélsarával szennyeződött takarmány)
Tünetek:
 toxinfelvételt követő fél – négy nap között
 fokozottan súlyosbodó gyengeség
 izomremegés
 szimmetrikus, az egész testre kiterjedő petyhüdt bénulás
 elfekvés
 nehezített hasi légzés
 megbetegedés kezdetén: mozgás darabos, kötött, de nem összerendezetlen
(megbotlanak, csüdizület megbicsaklik, fejüket lógatják)
 szemhéj bénult
 nyelés, ivás nehezített
 légzőizmok bénulása, elhullás

Hatósági eljárások egyes általános vonatkozásai

Hatósági eljárások egyes általános vonatkozásai
Mintavételi eljárás
A 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 33. §-a értelmében a takarmányfelügyelő ellenőrzi a
takarmanyok nemkívánatos és tiltott anyagoktól való mentességét a takarmány-előállító
üzemekben, a takarmány tároló, forgalmazó és a felhasználó helyen.
A mintavételt a 44/2003 (IV. 26) FVM rendelet 11. melléklete szerint kell végezni,
különös figyelmet kell arra fordítani, hogy az előírt számú és mennyiségű részmintából
képzett átlagmintából állítsák elő a laboratóriumi vizsgálati mintát, megfelelő
homogenitások betartásával. Fontos ez azért, mert igen kis koncentrációban kell
meghatározni a szennyező anyagot és ennek eloszlása sem homogén a termékben.

Ellenminta
Az ellenminta vételezése kapcsán az alábbiakat is figyelembe kell venni.
A 882/2004/EK rendelet 11. cikke (6) bekezdése alapján az illetékes hatóságok
„különösen azt biztosítják, hogy a takarmány- és élelmiszeripari vállalkozók kellő számú
mintát kaphassanak a kiegészítő szakvéleményekhez, kivéve, ha gyorsan romló termékek
esetében vagy a rendelkezésre álló szubsztrát nagyon kis mennyisége miatt ez nem
lehetséges.”
A 2001. évi CXIX. törvény 13. § (2) bekezdése értelmében a hatósági ellenőrzés
alkalmával végzett mintavételezés során az ellenőrzött kérésére, a mintázott
takarmányból - a mikrobiológiai vizsgálat céljára vett minta kivételével - ellenmintát kell
venni.
A 43/2003 (IV. 26.) FVM rendelet 33. § (2) bekezdése alapján a takarmány-felügyelő az
ellenőrzés során a 44/2003 (IV. 26) FVM rendelet 11. számú mellékletében foglalt
mintavételi szabályok szerint térítésmentesen mintát vehet, amelyről minden esetben
mintavételi jegyzőkönyvet állít ki.
A takarmány-felügyelő a 2001. évi CXIX. törvény 13. §-ának (2) bekezdése szerint vesz
ellenmintát. Az ellenmintát az ellenminta vételét kérőnek kell tárolnia, a 44/2003 (IV.
26) FVM rendelet 11. számú mellékletében foglalt előírások szerint.
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A lehetséges eredmények felsorolása és azok értelmezése
A nemkívánatos anyagokra vonatkozóan valamely takarmánynak szánt termék akkor
számít nem megfelelőnek a megállapított maximális tartalom tekintetében, ha úgy ítélik
meg, hogy a párhuzamos elemzéssel megerősített és legalább két külön meghatározás
átlagaként kiszámított analitikai eredmény meghaladja a maximális tartalmat,
figyelembe véve a kiterjesztett mérési bizonytalanságot és a visszanyerési korrekciót.
Ez utóbbit csak azokban az esetekben kell alkalmazni, amikor az analitikai módszer
lehetővé teszi a mérési bizonytalanság és a visszanyerési korrekció becslését (pl.
mikroszkópos elemzésnél nem lehetséges).
Az analitikai eredményt a következőképpen kell megadni/kifejezni (amennyiben az
alkalmazott analitikai módszer lehetővé teszi a mérési bizonytalanság és a visszanyerési
korrekció becslését):
a) visszanyerésre korrigálva vagy nem korrigálva, feltüntetve a jelentés módját és a
visszanyerési szintet,
b) az „x +/- U” formában, ahol x az analitikai eredmény, az U a kiterjesztett mérési
bizonytalanság 2 kiterjesztési tényező alkalmazásával, és amelynek
megbízhatósága megközelítőleg 95 %.”
14. táblázat

Laboratóriumi vizsgálati eredmények és intézkedések
Eredmény (x)
Intézkedés
x+/-u < MRL
Intézkedés nem szükséges
x+/-u > MRL
Forgalomból kivonás,
megsemmisítés vagy különleges kezelés,
bírság

Ahol:
u: mérési bizonytalanság
MRL: Maximálisan megengedett szint
Tehát, ha a visszanyeréssel korrigált vizsgálati eredményből a mérési bizonytalanságot
„levonjuk” és a kapott érték az MRL határérték felett van, a termék kifogásolt.

Hatósági és nem hatósági intézkedések




A 95/53/EK irányelv 4. cikkével, illetve a 882/2004/EK rendelettel összhangban az
ellenőrzési programnak kockázat alapú stratégiára kell épülnie, amelynek ki kell
terjednie a takarmánygyártás valamennyi fázisára, valamint az összes olyan
létesítményre, ahol takarmányt állítanak elő, kezelnek és adminisztrálnak.
A takarmány előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának
feltételeiről a 2001. évi CXIX törvény 6. § (1) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a

Hatósági eljárások egyes általános vonatkozásai





takarmány az állat termelőképességét károsan nem befolyásolhatja, közvetlenül az
állat vagy közvetve az ember egészségét nem veszélyeztetheti, illetve károsíthatja.
Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 3. § (3) bekezdése szerint az
állat etetésére és itatására csak olyan takarmányt és itatóvizet szabad felhasználni,
amely az állat, illetve közvetve az ember egészségét nem veszélyezteti.
A 2002/32/EK irányelv preambuluma is kiemeli, hogy ugyanazokat a szabályokat
kell alkalmazni az állatok számára biztosított víz minőségére és biztonságára, mint
amelyek a takarmányozásra szánt termékek minőségére és biztonságára
vonatkoznak.






[Jóllehet a takarmány meghatározása nem zárja ki azt, hogy a vizet takarmánynak
tekintsék, a víz nem szerepel a takarmány- alapanyagok forgalmáról és felhasználásáról
szóló, 96/25/EK tanácsi irányelv által meghatározott fontosabb takarmány-alapanyagok
nem kizárólagos listáján. Azt a kérdést, hogy a vizet takarmánynak kell-e tekinteni, az
említett irányelv keretében kell megvizsgálni.]

A Tanács által kiadott 96/25/EK irányelv 3. cikk alapján, takarmány-alapanyagok
csak akkor forgalmazhatók a Közösségen belül, ha megbízhatóak és kifogástalan
kereskedelmi minőségűek. Előírják, hogy az ilyen takarmány-alapanyagok nem
jelenthetnek veszélyt sem az állati, sem az emberi egészségre, és nem hozhatók
megtévesztő módon forgalomba.
A 115/2004. (VII. 9.) FVM rendelet 801. § (2) bekezdés értelmében, a takarmánytermő területek használata, a takarmány-előállító, -tároló és -forgalmazó helyek
üzemeltetése, valamint a takarmány forgalmazása során biztosítani kell, hogy a
takarmány mentes maradjon az állatra, valamint az emberre veszélyes anyagoktól.

Általános eljárás a megengedett határértéknél több nemkívánatos anyagot tartalmazó
takarmányok esetén
A 2001. évi CXIX törvény 14. § f) pontja alapján, a takarmányozási hatóság (állomás)
meghatározhatja a megengedett határértéknél több nemkívánatos anyagot tartalmazó
takarmány felhasználásának feltételeit, ellenőrzi azok betartását, és erről tájékoztatja a
Szolgálat illetékes intézetét (MgSzH Központ).
A 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 15. §-a - összhangban a takarmányban előforduló
nemkívánatos anyagokról és termékekről szóló, a Tanács által kiadott 2002/32/EK
irányelvvel -, kimondja, hogy a külön jogszabályban foglalt megengedhető
mennyiségeknél nagyobb mértékben nemkívánatos anyagot (ilyen pl. a DDT) tartalmazó
takarmányt, annak megállapításával egyidejűleg, a további előállításból, forgalmazásból,
az exportból, importból, a felhasználásból, a szállításból az előállítónak, az importőrnek,
a forgalmazónak és a felhasználónak, az állomás (továbbiakban: MgSzHT) egyidejű
értesítése mellett, ki kell vonnia.
Amennyiben a nemkívánatos anyagot a megengedettnél nagyobb mértékben tartalmazó
takarmányt az MgSzHT részére a fent említettek alapján bejelentik, illetve az MgSzHT
ellenőrzése során valamely takarmányról azt állapítja meg, hogy az nemkívánatos

89

90

Lovak takarmányozási eredető idegrendszeri megbetegedései

anyagot a megengedettnél nagyobb mértékben tartalmaz, a takarmány
felhasználhatóságáról az MgSzHT - a takarmánybiztonság szempontjainak
figyelembevételével – a fent említett tilalom bevezetését követő 30 napon belül dönt.
A forgalomba hozataltól eltiltott takarmányt megkülönböztető jelöléssel ellátva,
elkülönítetten, a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell tárolnia a vállalkozásnak a
takarmányozási hatóság további szabályozó intézkedéséig.
A nemkívánatos anyagot a megengedettnél nagyobb mértékben tartalmazó takarmány
esetén az MgSzHT meghatározza a felhasználás módját, helyét, amellyel biztosítható*,
hogy a takarmány nemkívánatos anyag tartalma a megengedett mértéken belül
maradjon.
A felhasználás módjának betartását az MgSzHT a helyszínen ellenőrzi.
A megengedettnél nagyobb mértékben nemkívánatos anyagot tartalmazó takarmányt
tilos hígítási célból összekeverni ugyanolyan vagy más takarmánnyal.
Amennyiben ez nem lehetséges, az MgSzHT elrendeli a takarmány megsemmisítését, a
környezetvédelmi előírások figyelembevételével. Az ezekhez kapcsolódó szállítást az
MgSzHT engedélyezi.
A környezetvédelmi jogszabályok előírásai szerint kell az ártalmatlanítást elrendelni.
*A „különleges kezelés” elrendelése során alapvető szempontok:
 ez jelenti a takarmány olyan kezelését vagy feldolgozását, amelynek
eredményeképpen a termék/szállítmány megfelel a közösségi és nemzeti
jogszabályok követelményeinek, vagy egy harmadik országba történő visszaküldés
követelményeinek, ideértve adott esetben a megtisztítást, de kizárva a hígítást
(hiszen a takarmányt tilos hígítási célból összekeverni ugyanolyan vagy más
takarmánnyal),
 bármely más megfelelő módon történő feldolgozása az állati fogyasztástól (valamint
a humán fogyasztástól) eltérő célokra.
A „különleges kezelés” egyik elvi lehetősége:
 a 44/2003 (IV. 26.) FVM rendelet 6. számú mellékletének A. rész IV. fejezet 1. pontja
szerinti - összhangban a 95/69/EK irányelv előírásaival - ún. „D1” jelű [saját
állattartásának szükségletére/a saját tulajdonú állatállomány részére], illetve ún. „F”
jelű [forgalomba hozatal céljából] takarmány-keveréket előállító üzemek engedéllyel
rendelkeznek arra, hogy magas szinten nemkívánatos anyagokat tartalmazó
alapanyagokból összetett takarmányt állítsanak elő.
 Jelenleg Magyarországon ilyen takarmány-előállító üzem nem szerepel a
nyilvántartásban.
[Megjegyzés: Jelenleg a magas szinten nemkívánatos anyagokat tartalmazó
alapanyagokból forgalomba hozatal céljából, illetve saját állattartásának szükségletére
összetett takarmányt előállító üzem nem szerepel az engedélyköteles létesítménykategóriák között, a 183/2005/EK rendelet szerint. Továbbá e rendelet a 95/69/EK
irányelvet hatályon kívül helyezte.]

Hatósági eljárások egyes általános vonatkozásai

Hangsúlyozandó, hogy nem csak a hatóságnak, hanem
vállalkozásnak/vállalkozóknak is van feladatuk/kötelességük:













a

takarmányipari

A 178/2002/EK rendelet a takarmányra vonatkozó kötelezettségekről szóló 20. cikk
(3) és (4) bekezdései szerint a takarmányipari vállalkozó haladéktalanul tájékoztatja
az illetékes hatóságokat, amennyiben úgy véli vagy okkal feltételezi, hogy az általa
forgalomba hozott takarmány nem felel meg a takarmánybiztonsági
követelményeknek.
A takarmányipari vállalkozó bejelenti az illetékes hatóságoknak a takarmány
felhasználásából származó veszély megelőzésére tett intézkedéseket.
A 183/2005 EK rendelet II. mellékletének Panaszok és Termék visszahívása címszó
alatti szakaszának (2) bekezdése szerint, a takarmányipari vállalkozóknak szükség
esetén a termékek elosztási hálózatból történő azonnali visszahívására alkalmas
cselekvési programot kell kidolgozniuk.
Írásban rögzíteniük kell a visszahívott termékek tárolási helyét, és mielőtt az ilyen
termékeket ismét forgalomba hoznák, azokat újra minőségellenőrzési értékelésnek
kell alávetni.
Fentiekkel összhangban, a 43/2003 (IV. 26.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdése
szerint a forgalomba hozatal céljából takarmányt előállító üzemnek és a
közvetítőnek a nyomon követhetőség biztosítására olyan nyilvántartást kell vezetnie,
amelynek segítségével a termék súlyos minőséghiba, illetve takarmány biztonsági
probléma esetén a forgalomból azonnal visszahívható.
A visszahívott termék további sorsát, az azzal kapcsolatos hatósági intézkedéseket
dokumentálni kell. A visszahívott terméknek ismételt forgalomba helyezése előtt
hatósági minőség-ellenőrzési és biztonsági felülvizsgálat alá kell esnie.
A mikotoxin tartalomra irányuló veszélyelemzés, illetve CCP-k alkalmazása a
létesítmény HACCP-rendszerében.
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Néhány gondolat az állattartó felelősségéről
Hazánk nemzeti szabályozása kimondja, többek között, hogy:
 az állatok etetésére (és itatására) csak olyan takarmányt (és itató vizet) szabad
felhasználni, amely az állat, illetve közvetve az ember egészségét nem
veszélyezteti,
 az állatra és/vagy emberre nézve kórokozó mikroorganizmussal fertőzött
takarmányt állatokkal feletetni tilos,
 a takarmány-termő területek használata, a takarmány-előállító, -tároló és forgalmazó helyek üzemeltetése, valamint a takarmány forgalmazása során
biztosítani kell, hogy a takarmány mentes maradjon az állatra, valamint az
emberre veszélyes anyagoktól,
 Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának
és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
 [jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat
számára olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és
nemére, korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak,
egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti
(elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, gondozás, kiképzés,
nevelés, felügyelet)]
Az élelmiszertermelő állatok takarmányozását (etetés, itatás, legeltetés) előírásszerűen,
az Európai Parlament és a Tanács 2005. január 12-én kiadott, a takarmány-higiénia
követelményeinek meghatározásáról szóló 183/2005/EK rendelet III. számú
mellékletében foglaltak szerint kell végezni.
Kiemelve a helyes állatetetési gyakorlatból néhány előírást, a lóelhullással járó eset
kapcsán:

Legeltetés
A réteken és szántókon való legeltetés során az állati eredetű élelmiszerek fizikai,
biológiai vagy kémiai eredetű fertőződését a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani.
Szükség esetén megfelelő pihentetési időszakot kell tartani, mielőtt az állatállományt
legelőre, szántóföldre, vagy learatott szántóföldre engednék ki legelni, valamint a legelői
rotációk között is annak érdekében, hogy a trágyából származó biológiai átfertőződés
veszélyét – amennyiben egy ilyen probléma felmerülhet – minimálisra csökkentsék, és
annak biztosítása érdekében is, hogy a mezőgazdaságban alkalmazott kemikáliák
lebomlási időszakát betartsák.

Néhány gondolat az állattartó felelısségérıl

Etetés
Tárolás
A takarmányt a kemikáliáktól és az állati etetés céljából tiltott egyéb termékektől
elkülönítetten kell tárolni. A tárolóhelyeket és konténereket tisztán és szárazon kell
tartani és szükség esetén megfelelően fel kell lépni a kártevők ellen. A tárolóhelyeket és
konténereket rendszeresen tisztítani kell a szükségtelen átfertőződés elkerülése
érdekében.
A vetőmagot rendeltetésszerűen és az állatoktól elzártan kell tárolni.
Az állatok különböző kategóriáinak vagy különböző fajtáinak etetésére szánt gyógyszeres
takarmányt és gyógyszernélküli takarmányt oly módon kell tárolni, hogy csökkentsék
annak veszélyét, hogy nem azokkal az állatokkal etetik azt meg, amelyeknek a
takarmányt szánták.
Elosztás
A mezőgazdasági egységen belüli takarmányelosztási rendszer segítségével kell
biztosítani, hogy a megfelelő takarmány a megfelelő rendeltetési helyre eljusson. A
takarmányt az elosztás és etetés során oly módon kell kezelni, hogy biztosítani lehessen
azt, hogy ne forduljon elő fertőződés fertőzött tárolási helyről és berendezésről. A
gyógyszer nélküli takarmányt a gyógyszeres takarmánytól elkülönítetten kell kezelni a
fertőzés veszélyének megelőzése érdekében.
A létesítményen belüli takarmányszállító járműveket és etetőberendezéseket
rendszeresen tisztítani kell, különösen amikor gyógyszeres takarmány szállítására és
elosztására használják őket.

Takarmány és víz
Az itatáshoz és a haltenyésztéshez használt víznek a tenyésztett állatok számára
megfelelő minőségűnek kell lennie. Amikor fennáll annak a veszélye, hogy az állatok
vagy az állati termékek a víz által fertőződhetnek, intézkedéseket kell hozni a veszélyek
értékelése és minimálisra csökkentése érdekében.
Az etető- és itatóberendezéseket oly módon kell megtervezni, megépíteni és elhelyezni,
hogy a takarmány és a víz fertőződésének veszélye minimális legyen. Az
itatórendszereket lehetőség szerint rendszeresen kell tisztítani és karbantartani.
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Személyzet
Az állatok etetéséért és gondozásáért felelős személyeknek rendelkezniük kell a
szükséges adottságokkal, tudással és képzettséggel.
A fentebb említett EK rendelet III. mellékletében általánosan megfogalmazott, az
élelmiszertermelő állatok takarmányozására vonatkozó előírásokat nem kell kötelezően
alkalmazni a nem élelmiszer-termelés céljából tartott állatok takarmánnyal történő
etetésére.
Járvány- és állatvédelmi, állategészségügyi szempontok miatt azonban érdemes lehet az
itt leírtakat átgondolni és alkalmazni a nem élelmiszertermelő állatok
takarmányozásánál is, ezzel is csökkentve, megelőzve az emberi gondatlanságból adódó
takarmányszennyezések, mérgezések számát.
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