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Az EU pozitív listáján lévő ágensek 55%-a engedélyezett

Magyarországon, vagyis további védekezési eljárások léteznek.

Különösen vonatkozik ez a permetezhető mikrobiológiai ágensekre. A

hasznos ragadozók és parazitoidok csak a Nébih adatbázisában tűnnek

fel. Az egyes, cél szerint rendezett csoportok összevetésekor azt látjuk,

hogy a szintetikus anyagokat tekintve nincs jelentős különbség az EU és

Magyarország növényvédőszer-használatában; az elérhető lehetőségek

86%-át alkalmazzuk. Rendkívül más a helyzet a biológiai ágenseket

tekintve, amiben az engedélyezésköteles mikrobiális és növényi

extraktumoknak csak az ötödét (19%) használjuk ki. A magyar

növényvédelem gyakorlatát nem jellemzi a környezetbarát és integrált

védekezés szemlélete.

55% of the active substances on the positive list of the EU is authorized in

Hungary, meaning that additional protective agents exist. This especially

applies to sprayable microbiological agents. Beneficial predators and

parasitoids appear only in the Nébih database. When comparing the

various groups sorted by purpose, there is no significant difference in the

use of synthetic pesticides between the EU and Hungary, and 86% of the

available possibilities are used. The situation is very different in terms of

biological agents, in which only one-fifth (19%) of the microbial and plant

extracts subject to authorization is used. The practice of Hungarian plant

protection is not characterized by the approach of environmentally friendly

and integrated protection.
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Az engedélyezett hatóanyagok összevetése az Európai Unió (EPD) és a 

Nébih (NSA) által nyilvántartott adatbázisok alapján

Az EPD-ben (Európai Unió Növényvédőszer-adatbázisa) és az NSA-ban (Nébih

növényvédő szerek adatbázisa) található egységek megoszlása a döntéshozatal 

szerint (2022. szeptember 21.)
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