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A. 2021. évi besorolások
(Aa) 2000-2020 között 37%-kal kevesebb engedélyezett hatóanyag. 

(Ab) 58 EU-ban engedélyezett hatóanyag [43 használt (ebben 2 EU-engedély nélküli) + 15 nem használt, 

16 tiltott (5-nek hazai készítményengedélye van), 10 egyéb (kivonatok), 4 mikrobiológiai készítmény,

9 tömegtenyészett parazita/ragadozó].

(Ac) 15 engedélyezett, de hazánkban nem használt, 16 darab 2019-2021-ben tiltott (5-nek NÉBIH-engedélye van).

(Ad) 16 mikrobiológiai ágens közül 4-nek van hazai készítményengedélye.

(Ae) 35 parazitoid/predátor közül 9 hazánkban használt (11 nem őshonos, amiből egy kártevővé vált).

B. Elemzés 
(i) Az EU 11 hatóanyagot jelölt ki helyettesítési céllal. Súlyozott büntetőpontrendszert alkalmaztunk: 

akut toxicitás, környezetanalitikai mutatók és krónikus toxicitás. Hasznos szervezet kímélése jutalomponttal jár.

(ii) Kétszeres büntetéssel járó kategóriák: emlősökön és beporzókon mért akut toxicitás, perzisztencia, 

mutagenitás és hormonmoduláns hatás.

(iii) Háromszoros büntetéssel járó kategóriák: karcinogenitás és reprotoxicitás.

(iv) Környezet-egészségügyi szempontok szerint a piretroidok kivonása a közeljövőben várható.

(v) Az ökológiai termesztésben jelenleg alkalmazható védekező szerek kiemelt szerepet játszhatnak.
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akaricid klórozott szénhidrogén foszforsav-észter zoocid karbamát

piretroid neonikotinoid IDRD egyéb

olajok természetes eredetű biológiai

-37%

Rovarellenes természetes vagy 

szintetikus eredetű 

hatóanyagok 2021-ben

Megjegyzések: lila betűszínnel az EU-

engedélyezési listán nem található 

hatóanyagok; felső indexben CS a 

cserére kijelölt (candidate for 

substitution) hatóanyagok; AC –

akaricid, FU – fungicid, IN –

inszekticid, HE – herbicid, NE –

nematocid, MO – molluskicid, RE –

repellens, ST – talajfertőtlenítő, SY –

szinergista

Az EU-ban engedélyezett, de 

hazánkban nem alkalmazott 

szintetikus eredetű hatóanyagok 

2021-ben 

Megjegyzések: barna betűszínnel az EU-

engedélyezési listáján megtalálható 

hatóanyagok; felső indexben LR alacsony 

kockázatú (low risk active substance) 

hatóanyagok; AC – akaricid, IN – inszekticid, 

MO – molluskicid

Az EU-ból 2019-2021-ben 

kivont hatóanyagok piros

betűszínnel 

Megjegyzések: AC – akaricid, IN –

inszekticid, MO – molluskicid, NE –

nematocid, RE – repellens

Az EU-ban alkalmazható olajok, 

fehérjék és egyéb anyagok 

Megjegyzések: zölddel a növényi eredetű 

ágensek; AC – akaricid, IN – inszekticid, NE –

nematocid, RE – repellens

Az EU-ban alkalmazható 

mikrobiológiai készítmények 

Megjegyzések: zölddel a hazánkban 

alkalmazott ágensek

Az Európai Unióban 

gyakorlatba került

(tömegtenyésztett) ragadozók és 

parazitoidok

Megjegyzések: pirossal a hazánkban 

nem őshonos fajok, lilával a kártevővé 

váltak

E – emlős, M – madár, F – hal (kétéltű és hüllő), D – rákok, vízi ízeltlábúak; B –

méhfélék (mézelő méh és poszméhek, G – gilisztafélék, Pe – perzisztencia 

(megmaradóképesség talajokban és vízi üledékekben), Ví – vízoldékonyság és 

vízszennyező képesség, Mu – mutagenitás és genotoxicitás, Ka – karcinogenitás 

(IARC és US EPA besorolásai alapján), Re – reprotoxicitás és teratogenitás, Ho –

hormonmoduláns hatás, Im – immunmoduláns hatás, Pa – ízeltlábú parazitoidokra 

gyakorolt kímélő hatás, Ra – ragadozó ízeltlábúakra gyakorolt kímélő hatás, A –

algákra gyakorolt kímélő hatás, Ö – összes pontszám; számok színkódjai: fekete –

egyszeres, piros – kétszeres, bordó – háromszoros, zöld – jutalompontok
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