
Szent István Egyetem
Környezettudományi Doktori Iskola

SZERVES NÖVÉNYVÉDŐSZER MOLEKULÁK
ADSZORPCIÓJA ÉS DESZORPCIÓJA A TALAJBAN

Doktori értekezés tézisei

Némethné Konda Lívia

Gödöllő
2002



2

Szent István Egyetem
Környezettudományi Doktori Iskola

Doktori iskola vezetője:
Menyhért Zoltán, DSc
Egyetemi tanár
Szent István Egyetem, Gödöllő
Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar
Mezőgazdasági Ökológia Tanszék

Témavezető:
Füleky György, CSc
Egyetemi tanár, rektorhelyettes
Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar
Talajtani és Agrokémiai Tanszék

..………………………            ……………………….
Dr. Menyhért Zoltán          Dr. Füleky György



3

1. ELŐZMÉNYEK ÉS CÉLKITŰZÉSEK

A mezőgazdaságban növényvédelmi és állategészségügyi célra
alkalmazott készítmények társadalmi és gazdasági előnyei egyértelműen
igazoltak. A jelenlegi felhasználás mellett egyre inkább előtérbe kerül az
alkalmazás során fellépő környezeti hatások vizsgálatának és értékelésének
szükségessége. A növényvédő szerekkel szemben támasztott
alapkövetelmény a hatékonyság és gazdaságosság mellett, hogy
felhasználásuk során a lehető legkisebb mértékben terheljék a környezetet.
A leggondosabb és legszakszerűbb felhasználás során sem kerülhető el
azonban, hogy a kijuttatott növényvédő szerek bizonyos mértékben ne
szennyezzék környezetünket. A környezeti veszélyesség értékelésének
végső célja a természetes környezet megőrzése és védelme, a valószínű
veszélyforrások feltárása, a környezetre esetlegesen gyakorolt nem kívánt
hatások kockázatának felbecsülése és a növényvédő szer által nyújtott
előnyökkel való összevetése. Ezek a törekvések jól tükröződnek a
növényvédőszerek és állatgyógyászati készítmények forgalomba
hozatalához kapcsolódó nemzetközi ajánlásokban és jogszabályokban
(91/414/EEC, 81/852/EEC).

A növényvédő szerek környezetben való viselkedése függ az
alkalmazott vegyület fizikai-kémiai tulajdonságaitól, az alkalmazás
módjától, a talaj- és időjárási viszonyoktól. A növényvédő szerek
átalakulhatnak kémiai és biológiai folyamatok során és elmozdulhatnak az
alkalmazás helyéről számos folyamat által. A növényvédő szerek
környezetben való viselkedését döntően a talajban zajló folyamatok
határozzák meg. A hatóanyag és a talaj adszorpciós/deszorpciós
folyamatainak vizsgálata fontos adatokat szolgáltat a vegyület környezeti
megoszlásának előrejelzéséhez. A növényvédő szerek migrációs
tendenciájának felbecsüléséhez elsődlegesen a talajon való adszorpciós
tulajdonságok ismerete szükséges. A talajban zajló folyamatok
összetettsége, a forgalomban lévő készítmények magas száma és az eltérő
talajviszonyok nagyszámú elméleti és gyakorlati munkát eredményezett,
melyek eredményei az alkalmazott numerikus és mérési módszerek
különbözősége következtében sok esetben nehezen összehasonlíthatók és
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értékelhetők. A földrajzi elhelyezkedéstől függő eltérő klimatikus-, talaj-,
geológiai- és mezőgazdasági művelési viszonyok miatt, különösen a
nehezen lebomló vagy nagy mozgékonysággal rendelkező vegyületek
tulajdonságainak értékelése további, valós környezeti körülmények között
végzett vizsgálatokat igényel. 

Munkám célja néhány, a mezőgazdaságban széleskörűen alkalmazott
szerves növényvédő szer adszorpciós és deszorpciós tulajdonságainak
vizsgálta volt hazai mezőgazdasági művelés alatt álló talajon. A kísérleti
munka célkitűzéseit a következőkben foglalom össze:

1. Néhány reprezentatív szerves növényvédő szer (acetoklór, atrazin,
karbendazim, diazinon, imidakloprid, izoproturon) adszorpciós és
deszorpciós tulajdonságainak a vizsgálata és a megkötődés
lehetséges mechanizmusainak tanulmányozása talaj-víz
rendszerben.

2. A vizsgált vegyületekre és a talajban zajló szorpciós folyamatokra
jellemző fizikai-kémiai paraméterek kísérleti meghatározása. A
szakirodalomban található matematikai modellek értékelése, a
szorpciós folyamatok leírására alkalmas új matematikai modell
bevezetése.

3. Számítógépes és kromatográfiás becslési módszerek
alkalmazhatóságának vizsgálata és értékelése: Pow oktanol-víz
megoszlási hányados, Koc adszorpciós állandó meghatározása és
összevetése a kísérleti adatokkal.

4. Deszorpciós folyamatok vizsgálata egyensúlyi és kinetikai
szempontból. Sorozat-vizsgálatokra is alkalmas új talaj-extrakciós
módszer bevezetése és értékelése.

5. Néhány formulázott növényvédő szer készítmény (acetoklór,
atrazin, klórpirifosz, propizoklór) környezetben való
viselkedésének vizsgálata valós szántóföldi körülmények között. A
laboratóriumi és szántóföldi kísérletek eredményei alapján a
vizsgált növényvédő szerek környezeti szempontú értékelése.
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER

2.1. Laboratóriumi kísérletek

2.1.1. Kísérleti talaj

A laboratóriumi modellkísérletekhez használt kísérleti talaj típusa
agyagbemosódásos barna erdő talaj volt (FAO talajosztályozási rendszer
szerint Luvisol). A talaj jellemző paraméterei a következők voltak: 1.16 %
szervesanyag-tartalom (0.68% szerves széntartalom), 15.4 % agyag-, 21,8
% iszap-, 62, 8 % homok-tartalom, 16.8 mgeé/100g kation csere kapacitás,
pH 6.1 (desztillált vízben). Ásványi összetétel: 59% kvarc, 12 %
plagioklász, 11 % filloszilikát, 6 % klorit, 4 % káliföldpát, 3 % kaolinit, 3 %
piroxén, 1 % szmektit, 1 % sziderit. 

2.1.2. Analitikai-kémiai módszer

A szorpciós kísérletek során az atrazin, acetoklór, diazinon,
karbendazim, imidakloprid és izoproturon minőségi és mennyiségi
meghatározása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszerrel ultra
ibolya spektrofotometriás detektálással (HPLC UV), a minta előkészítés
szilárd fázisú extrakcióval történt.

2.3. Adszorpciós – deszorpciós vizsgálatok

Az alkalmazott vizsgálati módszer az OECD ajánlása szerinti
szakaszos egyensúlyi szorpciós módszer (OECD Guideline for Testing of
Chemicals 106) volt két eltérő koncentráció-tartományban (0.4 - 5 mg/l és 1
–15 mg/l). Karbendazim esetén a vegyület alacsonyabb vízoldhatósága
miatt a legnagyobb kiindulási oldatkoncentráció 8 mg/l volt. 

A vizsgált peszticidek deszorpciós vizsgálatához a kísérleti talaj
ismert koncentrációjú peszticid oldattal való kezelése után (adszorpciós
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gyensúlyi koncentráció tartomány: 13.6-65.8 mg/kg), a deszorbeálható
peszticid mennyiség meghatározása szakaszos deszorpciós módszerrel és az
általunk kidolgozott szubkritikus forróvizes extrakciós módszerrel (105°C,
120 kPa) történt. Mindkét módszert értékeltem a hatékonyság (talajról való
visszanyerhetőség) és a reprodukálhatóság szempontjából.

2.1.3.Becslési módszerek és értékelésük

A vizsgált vegyületekre jellemző fizikai-kémiai paramétereket; a
disszociációs állandót (pKa) és a vegyületek hidrofóbicitására jellemző
oktanol-víz megoszlási állandót (Pow) számítógépes szakértői rendszerek
segítségével a kémiai szerkezet alapján becsültem (Environmental Science
Centre Estimation Software, U.S. EPA’s Office of Pollution and Toxics;
Pallas 2.0 szakértői rendszer, Compu Drug, Budapest). A Pow és Koc

állandók értékét folyadékkromatográfiás paraméterekből is meghatároztam.
Az értékek meghatározása a vizsgált vegyületek kromatográfiás retenciós
faktora alapján történt. A referencia anyagok megválasztása irodalmi adatok
alapján történt (Shake Flask Method, OECD Guideline for Testing of
Chemicals 117; Batch Equilibrium Method, OECD Guideline for Testing of
Chemicals 127, draft document, August, 1999)

2.2. Szántóföldi kísérlet

2.2.1. Kísérleti parcella és talaj

A kísérleti parcella átlagos lejtése 2 %, a szántott réteg vastagsága 25
cm, a vetési mélység (kukorica) 5 cm, a sortávolság 74 cm, ültetési távolság
20 cm volt. A kísérleti talaj jellemző paraméterei a következők voltak:
1.26% szervesanyag-tartalom, 14,6 % agyag-, 23,7 % iszap-, 60,7 %
homok-tartalom, 0.9 % kálcium karbonát. A növényvédőszer-készítmények
kijuttatása az ajánlott dózisban permetezéssel történt. A kijuttatott
növényvédő szerek mennyisége a következő volt: 1500g a.i./ha acetoklór,
1000 g a.i./ha atrazin, 720 g a.i./ha klórpirifosz, 2100 g a.i./ha propizoklór. 
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2.2.2. Meteorológiai körülmények

A napi minimum/maximum hőmérséklet és a csapadék
mennyiségének mérése a helyszínen történt.

2.2.3. Mintavételi eljárás

Talajmintavétel 12 előre meghatározott pontból a kezelés elött, a
kezelést követően, majd 5 hónapon keresztül a kezelést követő 14., 28., 42.,
56., 98., 126., és 140. napon és minden felszíni lefolyást okozó esőzést
követően történt a talaj 0-5 cm-es és 5-20 cm-es rétegeiből. A mintavételhez
használt speciális mintavevő eszköz lehetővé tette, hogy a vizsgált
talajrétegek a mintavétel során ne keveredjenek. Az üledék és a felszíni
lefolyó víz mintavétele a kísérleti parcella legalsó részén kiépített beton
minta-gyüjtőből történt, minden runoff eseményt eredményező esőzés után.
Ezzel egyidejűleg a parcella alsó részénél folyó patak vízéből is történt
mintavétel.

2.2.4. Szermaradék meghatározás

A szántóföldi kísérlethez kapcsolódó környezeti minták, talaj-,
hordalék- és vízminták növényvédő szer-tartalmának meghatározása
kapilláris gázkromatográfiás módszerrel történt, nitrogén-foszfor szelektív
detektor alkalmazásával (GC NPD). A minta előkészítés talaj- és hordalék-
minták esetén szerves oldószeres extrakcióval és folyadék-folyadék
megoszlásos mintatisztítási eljárással, vízminták estén C18 szilárd fázisú
extrakciós módszerrel történt. 
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3. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

3.1. Adszorpciós – deszorpciós vizsgálatok

A kísérletileg meghatározott izotermák kezdeti szakaszai (0.4 – 5
mg/l koncentráció tartományban) Freundlich típusú összefüggéssel
leírhatók voltak. A Freundlich összefüggésből számított, a talaj szerves
szén-tartalmára vonatkoztatott adszorpciós állandó (Koc) értékek a vizsgált
vegyületekre a következők voltak: acetoklór 2.47, atrazin 2.12, karbendazim
3.45, diazinon 3.17, imidakloprid 2.32, isoproturon 2.24. A karbendazim és
a diazinon egy nagyságrenddel nagyobb adszorpciós kapacitása részben a
vegyületek vízoldhatóságával és hidrofóbicitásával magyarázható. A
karbendazim és a diazinon talajon való nagymértékű megkötődése és
alacsony deszorbeálhatósága alapján valószínűsíthető, hogy ezek a
vegyületek kisebb mértékben mozdulnak el a talaj mélyebb rétegei felé, így
a felszín alatti vizek szennyeződésének veszélye esetükben kisebb, mint a
másik négy vegyület esetében. Ugyanakkor az adott talaj-peszticid
rendszerben adszorpcióval megkötődött szermaradékok a környezeti- és
talaj-viszonyok változásával egy lehetséges későbbi szennyeződés forrásává
válhatnak.

Az adszorpciós folyamatok kiterjesztett koncentráció tartományban
(1-15 mg/l) az acetoklór és a karbendazim esetén Langmuir egyenlettel
voltak jellemezhetők. Az atrazin, diazinon és izoproturon esetében kapott
két-lépcsős izotermák, valamint az imidakloprid esetén kapott három-
lépcsős izotermák matematikai leírásához a szakirodalomban nem találtam
megfelelően illeszkedő modellt. A többlépcsős izotermák matematikai
leírásához a talaj-adszorpció leírására általánosan alkalmazott Langmuir
összefüggés alapján új matematikai modellt vezettünk be. Az új modell
bevezetéséhez feltételeztük, hogy az izotermákon jelentkező lépcsők eltérő
típusú adszorpciós mechanizmusok működését reprezentálják, melyek egy
adott határkoncentráció fölött lépnek életbe és válnak meghatározóvá. Az
adott adszorpciós mechanizmust reprezentáló lépcső Langmuir
összefüggéssel írható le. A teljes adszorpciós kapacitás az egyes lépcsőket
leíró egyenletek összegzésével kapott összefüggésből számítható. A
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bevezetett modell a kapott egy- és több-lépcsős izotermákra egyaránt jól
illeszkedett. A modell előnye, hogy alkalmazásával lehetővé válik a teljes
szorpciós folyamatra, valamint a részfolyamatokra jellemző adszorpciós
kapacitás érték és a határkoncentráció meghatározása. A folyamatokra
jellemző paraméterek meghatározásával lehetséges az adott vegyület
mobilitásának, várható környezeti viselkedésének becslése az adott
peszticid-talaj redszerben. 

A vizsgált peszticidek deszorpciós vizsgálatához alkalmazott
szakaszos deszorpciós módszer és a szubkritikus forróvizes extrakciós
módszer értékelése alapján megállapítható, hogy a két módszerrel kapott
deszorpciós eredmények jó egyezést mutattak. A deszorbeált peszticid
mennyisége a forró vizes extrakciós módszerrel: 85 % acetoklór, 62 %
atrazin, 65 % karbendazim, 44 % diazinon, 95 % imidakloprid és 84 %
izoproturon volt, az OECD test módszerrel 101 %, 66 %, 64 %, 37 % 81 %
és 90 % volt. A forróvizes perkolációs módszer átlagos ideje 3.45 perc volt,
szemben a hagyományos rázatásos módszer 16 óra időszükségletével. A
szubkritikus forróvizes extrakciós módszer értékeléséhez vizsgáltam a
hőmérséklet hatását a vegyületek stabilitására. Az extrakciót az előzőekkel
azonos körülmények között, ismert koncentrációjú peszticid oldattal
addicionált kvarchomok mintákkal megismételve, az átlagos visszanyerési
értékek a vizsgált vegyületekre 84,6 % és 91,1 % (relatív standard eltérés
7,9 % - 10.2 %), diazinonra 59.4 % (relatív standard eltérés 14.4%) volt.
Diazinon esetében az alacsonyabb visszanyerési érték és a magasabb relatív
standard eltérés érték a vegyület hőbomlásának a következménye. Az
extrakciós folyamat matematikailag elsőrendű kinetikai egyenlettel volt
modellezhető. A kinetikai összefüggésből a talajról maximálisan
deszorbeálható fajlagos anyagmennyiség és a folyamatok sebességére
jellemző kinetikus állandó az adott peszticid-talaj rendszerre számítható és
felhasználható a vizsgált növényvédő szerek környezeti hatásvizsgálatához.
A nagyobb kinetikus állandóval rendelkező vegyület valószínűleg
könnyebben deszorbeálódik a talajról és mozdul el a talaj mélyebb rétegei
felé. A bevezetett új extrakciós eljárás előnye, hogy gyors, reprodukálható
és költsége alacsony, így alkalmas nagy számú minta szűrővizsgálatához és
felhasználható kinetikai vizsgálati célokra. A vizsgálatok során a vegyületek
hőstabilitását az adott talaj-növényvédőszer rendszerben minden esetben
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értékelni szükséges. A kidolgozott eljárás hasznos kiegészítője lehet a
hagyományos vizsgálati módszereknek.

3.2. Becslési módszerek értékelése

A kémiai szerkezet alapján becsült és a kromatográfiás retenciós
faktorból meghatározott Pow értékek jó egyezést mutattak. A legalacsonyabb
értékek az imidaklopridra (0.5 és 0.9), a legnagyobb értékek a diazinonra
(3.86 és 3.81) adódtak. A Koc adszorpciós állandó esetében a
folyadékkromatográfiás adatokból becsült értékek minden vizsgált
vegyületre kisebbnek adódtak a szakaszos adszorpciós kísérletekből
meghatározott értékeknél: acetoklór 2.32, atrazin 1.70, karbendazim 1.87,
diazinon 2.74, imidakloprid 1.79, izoproturon 1.99. Az eredmények alapján
megállapítható, hogy a kromatográfiás módszer nem helyettesítheti a
szakaszos egyensúlyi szorpciós módszert. A kromatográfiás retenciós faktor
alapján meghatározott adszorpciós értékek azonban felhasználhatók az
adszorpciós/deszorpciós vizsgálatok kísérleti körülményeinek
megválasztásához és optimalizálásához.

3.3. Szántóföldi kísérlet

A laboratóriumi modell kísérletek mellett, a szántóföldi kísérletek,
melyek során az adott ország vagy régió eltérő környezeti viszonyai és a
jellemző antropogén hatások is figyelembe vehetők, további hasznos
információkat szolgáltatnak a növényvédő szerek környezeti szempontú
megítéléséhez. A kísérleti rész utolsó fejezete négy formulázott
növényvédőszer-készítmény (acetoklór, atrazin, klórpirifosz és propizoklór)
környezeti viselkedésének, elmozdulásának és perzisztenciájának valós
szántóföldi körülmények között végzett vizsgálatának eredményeit
ismerteti. A talaj 0-5 cm rétegében a kezelést követően a szermaradék
értékek monoton csökkenése volt megfigyelhető, a kezelést követő 140.
napon csak atrazin és klórpirifosz volt kimutatható. Az 5-20 cm
talajrétegből vett minták analízise alapján az atrazin és a klórpirifosz
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szignifikáns vertikális irányú elmozdulása volt megfigyelhető. Az
elmozdulás az első 4 hétben volt a legkifejezettebb, közvetlenül a nagyobb
esőzéseket követően. A kísérlet kezdeti szakaszában a klórpirifosz
mennyisége az alsó talajrétegben meghaladta az atrazin mennyiségét, ami
részben a felszíni réteg nagyobb kezdeti klórpirifosz koncentrációjával
magyarázható. Az irodalmi adatok és a saját kísérleti eredményeink alapján
a klórpirifosz felezési ideje a talaj felső rétegében 1-2 hét, így
valószínűsíthető, hogy a legnagyobb esőzés időpontjában (a kezelést követő
26. napon) már nem maradt számottevő klórpirifosz mennyiség a felső
talajrétegben. A későbbiek során az alsó talajrétegben az atrazin jelenléte
vált meghatározóvá. A vizsgált másik három készítmény felezési ideje a
felső talajrétegben kb. 3 hét volt. Acetoklór és propizoklór az alsó
talajrétegben nem volt kimutatható. A legmagasabb szermaradék értékek a
felszínről lefolyó vízben és a felszínről lemosódó hordalékban a 26. napon
volt mérhető. Az atrazin és az acetoklór mennyisége a felszínről lefolyó
vízmintákban és a hordalékmintákban 2-3 nagyságrenddel meghaladta a
propizoklór és klórpirifosz koncentrációját. A folyamatok csak részlegesen
magyarázhatók a vegyületek fizikai-kémiai paramétereivel. Az atrazin,
acetoklór és propizoklór viszonylag jó vízoldhatósággal és alacsony
adszorpciós állandóval rendelkezik, míg a propizoklór alacsony
vízoldhatóságú és adszorpciós állandója egy nagyságrenddel magasabb. A
patak vízéből kimutatott legnagyobb atrazin és acetoklór szermaradék
értékek egy nagyságrenddel meghaladták az Európai Unió által
meghatározott maximális szermaradék határértéket (0.1 µg/l egyedi
növényvédő szer, 0.5 µg/l az összes peszticid mennyiség). Klórpirifosz és
propizoklór a patak-vízben nem volt detektálható. A kísérleti eredmények
alapján szoros összefüggés volt a vizsgált növényvédő szerek bemosódása,
a felszínről való lemosódásának mértéke, a patak szennyeződése és az
esőzés időpontja, mennyisége és intenzitása között. A kezdeti nagyobb
bemosódás a nagyobb felületi koncentrációval, és azzal magyarázható, hogy
a növények fejletlen gyökérrendszere kevésbé volt képes visszatartani a
csapadékot. A lemosódási és eróziós folyamatokat a kísérlet első
szakaszában a növénytakaró hiánya is erősítette. 
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4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

A disszertáció a szerves növényvédő szerek talajon való szorpciós
folyamatainak vizsgálatára irányuló négy éves kísérleti munka eredményeit
ismerteti. Kísérleti munkám eredményeit az alábbiakban foglalom össze.

•  Szelektív, alacsony kimutatási határral rendelkező
nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszert dolgoztam ki
atrazin, acetoklór, diazinon, karbendazim, imidakloprid és
izoproturon meghatározására talajoldatban. A módszer kielégíti a jó
laboratóriumi gyakorlat követelményeit, alkalmas
szorpciós/deszorpciós vizsgálatokhoz és kevés módosítással
alkalmassá tehető környezeti minták peszticid-szennyezettségének
szűrővizsgálatához.

•  Validált kapilláris gázkromatográfiás módszert dolgoztam ki
acetoklór, atrazin, klórpirifosz és propizoklór egymás melletti
meghatározására környezeti mintákból. A módszer alkalmas
vízminták szermaradék értékének meghatározására az Európai
Unió által meghatározott koncentráció szinten és felhasználható
környezeti minták monitoring vizsgálataihoz.

•  Igazoltam a számítógépes és kromatográfiás becslési módszerek
alkalmazhatóságát a vizsgált peszticidek talajon zajló szorpciós
folyamatait befolyásoló fizikai-kémiai paraméterek (oktanol-víz
megoszlási hányados, disszociációs állandó, adszorpciós állandó)
meghatározására. A becsült paraméterek felhasználhatók az
adszorpciós-deszorpciós vizsgálatok kísérleti körülményeinek
megválasztásához és optimalizálásához.

•  Meghatároztam a vizsgált növényvédő szerek jellemző adszorpciós
paramétereit (adszorpciós állandó, adszorpciós kapacitás) hazai
mezőgazdasági talajon, két eltérő koncentráció-tartományban. Az
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egy és többlépcsős izotermák leírására alkalmas matematikai
modellt vezettem be a talaj-peszticid adszorpciós kölcsönhatások
vizsgálatához. Új adatokat szolgáltattam az inhomogén felületi
aktivitásra, az egyidejűleg zajló szorpciós folyamatokra és eltérő
kötődési mechanizmusokra vonatkozó elmélethez.

•  Szubkritikus forróvizes extrakciós módszert dolgoztam ki a talajon
megkötött szerves növényvédő szerek deszorpciós
tulajdonságainak vizsgálatához. A módszert értékeltem mind
egyensúlyi mind kinetikus szempontból. A bevezetett új módszer
alkalmazhatóságát igazoltam.

•  Az acetoklór, atrazin, klórpirifosz és propizoklór környezetben való
megoszlását, elmozdulását és perzisztenciáját vizsgáltam valós
szántóföldi körülmények között. A szántóföldi kísérlet eredményei
alapján igazoltam, hogy a laboratóriumi kísérletek során
meghatározott paraméterek alkalmasak a szerves növényvédő
szerek környezeti viselkedésének felbecsüléséhez. Ugyanakkor a
földrajzi elhelyezkedéstől függő eltérő klimatikus-, talaj-,
geológiai- és mezőgazdasági művelési viszonyok miatt, a
laboratóriumi vizsgálatokat követően fontos szerepe lehet a
szántóföldi kísérleteknek, különösen perzisztens, nagy mobilitással
rendelkező vegyületek esetén.

További javaslatok

Az elmúlt években jelentős nemzetközi tudományos fejlődés volt
megfigyelhető a peszticidek környezeti értékelésének területén. A téma
kiemelt fontossága miatt további tudományos kutatások várhatók a
szakterületen. Kísérleteink során számos kérdés nyitva maradt. A szorpciós
mechanizmusok jobb megismerése céljából további vizsgálatokat tervezünk
talajkomponenseken, agyagásványokon és humuszanyagokon. A
kidolgozott új mérési módszerek és az elvégzett vizsgálatok eredményei
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várhatóan felhasználhatók a gyakorlati növényvédőszer-alkalmazás, a
rövid- és hosszú távú környezeti kockázatbecslés és a növényvédő szerek
környezeti viselkedésének további vizsgálatainak során.
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