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hatóanyag-fejlesztés

• Multidiszciplináris (farmakológusok, biokémikusok, vegyészek…)
• x10 év és  x100millió EUR
• In vitro, in vivo, SAR, toxikológia, degradációs profil…
• Fejlesztési irányok:

✓ előnyösebb kinetikai viselkedés: ciantraniliprol
✓ környezet-toxicitás csökkentés: flupiradifuron
✓ új hatásmechanizmus: oxatiapiprolin, flutianil
✓ humántoxicitás csökkentés: mefentriflukonazol
✓ biopeszticid szintetikus módosítása: fenpikoxamid
✓ kiszélesített biológiai spektrum: benzovindiflupir, florpirauxifen és halauxifen

Hatóanyag-kivonás – hatóanyag-engedélyezés





Előnyösebb kinetikai viselkedés: ciantraniliprol (2016)

ciantraniliprol

Diamid molekulaszerkezet:

flubendiamid
klórantraniliprol

 klórantraniliprol ciantraniliprol 

molekulatömeg (g/mol) 483.1 473.7 
vízoldékonyság (20 oC, mg/l) 0.9-1.0 14.2-17.2 
logP 2.8 1.9 
pKa 10.8 8.8 
szisztemizáció transzlamináris transzlamináris, 

xilém-szisztémikus, 
talajkezeléssel is 

 

Hatásmód: RyR modulátor



A RyR fehérje elhelyezkedése az endoplazmatikus
retikulum membránjában (nyúl izomsejt).

Levélbemártással kezelt lárvák (Spodoptera litura) tünetei. 
a) Flubendiamid, 100mg a.i./L, 24 h
b) Cihalotrin, 25mg a.i./L, 24 h
c) Emamektin-benzoát, 5mg a.i./L, 24 h

d) Indoxakarb, 50mg a.i./L, 24 h
e) Flufenoxuron, 25mg a.i./L, 72 h
f) Kezeletlen kontroll

A diamidok hatásmechanizmusának hipotézise: a 
diamidok a nyitott csatornához tudnak bekapcsolódni.  

antranil-diamidok Diptera RyR (D. 

melanogaster) EC50 (µM)

Lepidoptera RyR (H. 

virescens) EC50 (µM)

Hemiptera RyR 

EC50 (µM)

klórantraniliprol 0.04 0.05 0.04

ciantraniliprol 0.09 0.25 0.09



készítmény 

neve
Lumiposa Minecto Alpha

rendeltetés csávázáshoz csepegtető öntözés vagy 

állománypermetezés

hatóanyag ciantraniliprol acibenzolar-S-metil, ciantraniliprol

kultúra őszi káposztarepce paprika (hajtatott), paradicsom (hajtatott)

károsítók földibolhák, 

káposztalégy, 

repcebolha repcedarázs

aknázólegyek, bagolylepkék, dohánytripsz, 

nyugati virágtripsz, paradicsom-

aknázómoly, üvegházi liszteske

ÉVI 0 nap 3-14 nap

toxikológia vízi szervezetekre 

kifejezetten veszélyes

méhekre mérsékelten kockázatos, vízi 

szervezetekre kifejezetten veszélyes





Környezet-toxicitás csökkentés: flupiradifuron (2015)

nAChR

elhelyezkedése

rovarok központi idegrendszer

emlősök központi idegrendszer,

ideg-izom szinapszis



acetamiprid

imidakloprid

TOXOFÓR

?

BEILLESZKEDÉST
SEGÍTŐ

MOLEKULARÉSZ

Toxofór: a hatáskifejtésért felelős molekularész.

nAChR



Stemona japonica sztemifolin

flupiradifuron

Neonikotinoid?
sztemifolin

flupiradifuron

imidakloprid



acetamiprid

imidakloprid

flupiradifuron

TOXOFÓR

BEILLESZKEDÉST
SEGÍTŐ

MOLEKULARÉSZ



imidakloprid flupiradifuron

logP 0.57 1.2

pKa gyenge bázis gyenge bázis

vízoldékonyság 0.51 g/L 3.2 g/L

kinetika xilém-szisztémikus xilém-szisztémikus

készítmény Sivanto Prime
rendeltetés levélpermet

hatóanyag flupiradifuron

kultúra • alma, birs, naspolya, körte, szamóca, saláta, szőlő

• paradicsom, paprika, uborka, padlizsán, cukkíni (zárt term.)

károsítók levéltetvek, molytetvek, amerikai szőlőkabóca, körtelevélbolha

toxikológia méhekre nem jelölésköteles (kiv. tebukonazollal), vízi szervezetekre 

kifejezetten veszélyes





Új hatásmechanizmus: oxathiapiprolin (2017)

• Oomikóta aktivitás.
• A kórokozó összes életciklusában 

hatásos. 
• Xilém-szisztémikus, transzlamináris.
• Hatásmód: lipidszintézis és jelátviteli 

folyamatokat gátló fungicid. 

rezisztencia 
PA, QoI és CAA-fungicidekre

Oomikóta-ellenes komponensek 
keresése

OSBP: lipid-szállító proteinek. Oxi-szteroidokkal kapcsolatos folyamatokat: 
membránstabilizálás, jelátvitel, lipidtranszport.  

oxidált szteroid 
komponensekoxiszteroid-kötő

fehérje (OSBP)

Hatásmód: OSBP-gátlás (OSBPI)

Oxysterol-binding protein inhibitor
(Oxiszteroid-kötő fehérje gátlás)



készítmény Zorvec Enicade Zorvec Zelavin
rendeltetés levélpermet levélpermet

hatóanyag oxathiapiprolin oxathiapiprolin

kultúra burgonya, hagymafélék szőlő

károsítók burgonyavész, peronoszpóra peronoszpóra

ÉVI 7 nap 14 nap

toxikológia vízi szervezetekre közepesen 

veszélyes

vízi szervezetekre közepesen 

veszélyes





Új hatásmechanizmus: flutianil (2019)

• kvázi-/episzisztémikus, lokoszisztémikus
• ismeretlen hatásmechanizmusú fungicid (tünet: 

spóraképződés gátlás, sejtmag-abnormalitások, 
sejtosztódás?)

• szűk spektrum: lisztharmat
• új kémiai szerkezet
• nincs keresztrezisztencia a fontos csoportokkal
• EU: értékelés alatt áll, tervezett kultúrák: szőlő, 

dísznövény
• MRL még nincs (0.01ppm), szőlőben 0.15ppm

rezisztencia 
benzimidazolok, DMI és 
strobilurin fungicidekre

lisztharmat-ellenes komponensek új 
hatásmóddal!

flutianil (tiazolidin szerkezet)

flutianil
logP 5.6
illékonyság 1.5 x 10-7 Pa
vízoldékonyság 0.1 mg/L
pKa -
kinetika lokoszisztémikus, illékony 

(episzisztémikus)



készítmény Gatten
rendeltetés levélpermet

hatóanyag flutianil

kultúra alma, cseresznye, szőlő, szamóca, 

sárgadinnye, uborka, tök…
károsítók lisztharmat

ÉVI 0-14 nap

USA, Japán, Kórea:





Humántoxicitás csökkentés: mefentriflukonazol (2019)
Az SBI fungicid-csoport tagja: triazolok

DMI fungicidek

hidroxianilidek

sejtfal

membrán

ergoszterol

Humán mellékhatás: endokrin-rendszert megzavarja

aromatáz



Cél: magas fungicid hatékonyság, de alacsony aromatáz-gátló hatás.

OH

„izopropanol
struktúra” (?)

xilém-szisztémicitás

…gyenge aromatáz-gátlás…

C14-demetiláz



Revicare
formula EC

rendeltetés levélpermet

hatóanyag mefentriflukonazol, piraklostrobin

kultúra őszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, tavaszi búza, tritikálé, zab

károsítók gabonarozsda, hálózatos levélfoltosság, levélrozsda, lisztharmat, 

ramuláriás levélfoltosság, rinhospóriumos levélfoltosság, 

szeptóriás levélfoltosság

ÉVI 35 nap

toxikológia vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes





I

II

III
IV



Kiszélesített biológiai spektrum: benzovindiflupir (2016)

I.: oxatiinek:
főként bazídiumos gombák

II.: fenil-savamidok:
főként bazídiumos gombák

III.: piridin/pirazol-savamidok
bazídiumos és aszkuszos gombák

benzovindiflupir



Elatus Era Elatus Plus
formula EC EC

rendeltetés levélpermet levélpermet

hatóanyag benzovindiflupir, protiokonazol benzovindiflupir

kultúra őszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, 

tavaszi búza, tritikálé, zab

őszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, 

tavaszi búza, tritikálé, zab
károsítók hálózatos levélfoltosság, 

kalászfuzáriózis, pelyvabarnulás, 

ramuláriás levélfoltosság, 

rinhospóriumos levélfoltosság, rozsda, 

rozsdabetegségek, szeptóriás

levélfoltosság

hálózatos levélfoltosság, kalászfuzáriózis, 

pelyvabarnulás, ramuláriás

levélfoltosság, rinhospóriumos

levélfoltosság, rozsda, 

rozsdabetegségek, szeptóriás

levélfoltosság
ÉVI 35-42 nap 35-42 nap

toxikológia vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes



Biopeszticid szintetikus módosítása: fenpikoxamid (2018)

búza szeptóriás levélfoltossága
strobilurinok (rez.), azolok (rez.), SDHI

biopeszticidek vizsgálata

Streptomyces sp.
UK-2A

félszintetikus módosítás
(stabilizálás)

propeszticid koncepció

fenpikoxamid



Hatásmód: QiI, pikolinamidok.

➢ nincs keresztrezisztencia a strobilurinokkal
➢ lokoszisztémikus kinetika
➢ propeszticid → peszticid átalakulás a célszervezetben (aktív metabolit) 



Franciaország

Questar
formula EC

rendeltetés levélpermet

hatóanyag fenpikoxamid

kultúra búza, rozs, tritikálé, 

károsítók rinhospóriumos levélfoltosság, szeptóriás

levélfoltosság
ÉVI 3 nap (vizsgálat alatt)

toxikológia vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes



Kiszélesített biológiai spektrum: florpirauxifen (2019) és halauxifen (2015)





Hatásmód: auxin-specifikus génszakasz aktiválódása:

• kiváló hatékonyság
• gyors degradáció a talajban
• gabonákban, napraforgóban metabolizációs szelektivitás
• kétszikű gyomokra

halauxifen metil-észter



Viballa Tarzec
formula EC EC
rendeltet

és

POST POST

hatóanya

g

halauxifen halauxifen + SAFENER

kultúra napraforgó őszi búza

károsítók parlagfű, fehérlibatop, 

selyemmályva

ragadós galaj

ÉVI 0 nap 0 nap

toxikológ

ia

Vízi szervezetekre kifejezetten 

veszélyes. 

Vízi szervezetekre kifejezetten 

veszélyes. 




