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A magyar adatbázisokban 589 növényvédelmi célra használható ágens található.

Az első részben felvázolt hatóanyagok közül, jelen tanulmányban 

115 bizonytalan helyzetű hatóanyag sorsát értékeltük.

Az Európai Unió és a Nébih adatbázisa kevéssé tér el egymástól,

ezzel szemben az Agrinex Bt. által kiadott könyvben súlyos hibaként sorolható fel,

hogy a hatóanyag-indexben már kivont hatóanyagok is fel vannak tüntetve,

vagyis az EU-rendeletben megfogalmazott azonnali,

illetve 6- és 18-hónapos korlátozásokat

(1107/2009 EP) a jegyzék több esetben nem veszi figyelembe.

There are 589 pesticide active ingredients in the Hungarian databases

that can be used for plant protection purposes. Among the active substances outlined

in the first part, in this study we have revealed the fate of 115 active ingredients

of uncertain status. The databases of the European Union and Nébih

differ little from each other, while in the book published by Agrinex Bt.,

it can be listed as a serious error that active ingredients that have already been

Banned are listed in the active substance index, i.e., the immediate

or 6- and 18-month restrictions set out in the EU Regulation (1107/2009 EP)

are not considered in several cases.

Közelmúltban kivont  16%
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Mikrobiális/botanikai  3%

Növekedésszabályzó  3%
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A Nébih adatbázisában és 
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A peszticidekre vonatkozó 

félrevezető megjelölés az Ocskó és 

munkatársai által szerkesztett [2022] 

könyvben (Megjegyzések: rózsaszín 
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közöttiek, zöld színűek a 2022-esek)
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