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UNIÓS VITÁK A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKRŐL
Már folynak Brüsszelben az Európai Unió új növényvédőszer-szabályozásának vitái. 
 

KÍNAI TŰZOLTÓMADARAK
Kínai vizsgálatok szerint a ragadozó madarak a korábban feltételezett értékeknél is 
lényegesen nagyobb mértékben halmozzák fel szervezetükben a bioakkumulatív ha-
tással is bíró égésgátló anyagokat. 
 

RÁKKELTŐ ATRAZIN
Újabb vizsgálati eredmények szerint a gyomirtásra használt atrazin megnöveli a 
mell- és prosztatarák kialakulásának esélyét. A lassú lebomlásáról hírhedt gyomirtó 
szert hazánkban – az Uniós betiltás ellenére – még 2007-ben fel lehet használni. 
 

NÖVÉNYVÉDŐ-SZER GYÁR ROBBANÁS BRAZÍLIÁBAN
Rio de Janeiro térségében a Bayer rovarirtó szert előállító gyárában robbanás tör-
tént. 
 

ELTÉRŐ SZERMARADÉK-MENNYISÉG
Német vizsgálatok szerint jelentős eltérések lehetnek az egyes kereskedelmi hálóza-
tok által kínált zöldségek növényvédőszer-tartalmában. 
 

A VEGYI SZENNYEZŐDÉSEK GYERMEKÜNK KÖVÉRSÉGÉT IS BEFOLYÁSOLJÁK
Újabb vizsgálatok szerint a vegyi anyagok szervezetünkben mért koncentrációja 
már a magzati korban is hajlamosító tényező a későbbi kövérségre nézve. 
 

VÍZVÉDELMI NEMZETKÖZI MINISZTERI TANÁCSKOZÁS
Az Duna-egyezmény országainak miniszterei Bukaresten tárgyaltak a Duna és a Fe-
kete-tenger vízminőségének védelmi lehetőségeivel kapcsolatban. 
 

TÖBB ÉVTIZEDES SZENNYEZÉS
Bebizonyosodott, hogy a Monsanto 30 évvel ezelőtt brit lerakókba szállítatta igen 
mérgező vegyi anyagokat tartalmazó hulladékait tudva, hogy azok károsíthatják a 
környezetet és az emberek egészségét. 



UNIÓS VITÁK A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKRŐL 

Az év elején megkezdődött az új uniós növényvédő szer jogszabályok vitája az Európai 
Parlamentben. Egymást követik a különböző pártok és civil szervezetek növényvédő sze-
rekkel foglalkozó rendezvényei az EP épületében. Meghallgatást tartott az összes nagy 
európai párt, melyen tudósok, az ipar képviselői és civil szervezetek képviselői fejtették ki 
véleményüket az új szabályokról. Sikeres konferenciát szervezett az EP-ben a PAN (Nö-
vényvédő szer Akcióhálózat) és a HEAL (Health and Environment Alliance), mely rendez-
vényen számos a témában érintett képviselő is részt vett. 
Az Európai Bizottság 2006-ban hozta nyilvánosságra három új jogszabály tervezetét a nö-
vényvédő szerek engedélyezéséről és használatáról. Az új jogszabályok célja az emberi 
egészség és a környezet védelme. A legjelentősebb a növényvédő szerek engedélyezését 
meghatározó új rendelet, melyhez szorosan kapcsolódik a növényvédő szerek fenntartha-
tó használatáról szóló irányelv, illetve az uniós növényvédő szer politikát hosszútávon 
meghatározni kívánó, tematikus stratégia. 
Dan Jørgensen az Európai Szocialista Párt dán témafelelőse kijelentette, hogy "a növény-
védő szerek egészségügyi kockázatot jelentenek a felhasználóknak, a kezelt területek 
környékén lakóknak és a fogyasztóknak egyaránt, könnyen krónikus egészségkárosodást 
okozhatnak, ezért javítanunk kell a jogszabályon". 
A növényvédő szerek jelentette egészségügyi és környezeti problémák az egyre moder-
nebb szerek használata ellenére sem csökkennek. Az új irányelvnek feladata lenne, hogy 
ösztönözze a növényvédő szer használat csökkentését és mérsékelje a mezőgazdasági 
vegyszerhasználat jelentette egészségügyi és környezeti károkat. 
A környezetvédelmi és toxikológiai ismereteink bővülése és a biotermékek népszerűség-
ének növekedése ellenére a felhasznált növényvédő szer mennyiség folyamatosan nő. 
Civil szervezetek, élen a PAN Europe-pal, melynek a Levegő Munkacsoport is tagja, már 
2002-ben javaslatot tettek egy új a növényvédő szerek használatának csökkentését célul 
tűző irányelvre. Ezért a civil szervezetek szerint az irányelvnek számszerűen kellene előír-
nia, hogy mennyivel kell csökkenteni a növényvédő szerek használatát. A csökkentést az 
úgynevezett “Treatment frequency index”-el lehet mérni, mely nem csupán a növényvédő 
szer mennyisége, hanem annak használati gyakorisága alapján számolják. Lene 
Graversen a dán környezetvédelmi minisztériumtól, egy február végén az Európai Parla-
mentben tartott meghallgatáson elmondta, hogy "egy 30–40 %-os növényvédő szer hasz-
nálat csökkentés a környezeti haszon mellett még nem jelent semmilyen gazdasági kárt a 
mezőgazdasági szektornak".  
A környezetvédő szervezetek a szerhasználat csökkentés mellett az integrált növényvéde-
lem mind szélesebb körben történő előírását, a légi permetezés korlátozását és növény-
védő szer adók bevezetését és terjedését várják az új irányelvtől.  
Az Unió új rendelete a 91/414/EGK növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 
irányelv, illetve a 79/117/EGK egyes növényvédő szer hatóanyagok forgalomba hozatalá-
nak tilalmáról szóló irányelv helyébe fog lépni. A korábban érvényes rendszerhez képest 
az új rendszerben a tagországoknak kevesebb beleszólása lenne az engedélyezésbe, míg 
a nagy cégeknek és remélhetőleg a szakmai civil szervezeteknek több lehetősége lesz az 
engedélyezési folyamat alakítására.  
A növényvédő szerek mérgek, kikerülnek a természetbe és megjelennek az élelmiszere-
inkben. A zöld szervezetek szerint az új engedélyezési rendeletnek ki kell zárni az elfo-
gadhatatlanul veszélyes hatóanyagok további használatát. Ezért amely anyagoknak irre-



verzibilis, azaz visszafordíthatatlan egészségi hatásuk van, rákkeltőek, mutagének, káro-
sítják a szaporodási képességeket, hormonhatásúak, illetve egyszerre perzisztensek, 
bioakkumulatívak és mérgezők, azokat senki számára sem szabad engedélyezni. A HEAL 
(Health and Environment Alliance) által az Európai Parlamentbe szervezett konferencián 
Phillipe Grandjean a Harvard egyetem kutatója elmondta hogy több idegi fejlődési rendel-
lenességért a növényvédő szerek felelősek. A vegyi anyagok szabályozásának alapja a 
helyettesítési elv kell, hogy legyen, azaz nem szabad engedélyezni olyan veszélyes anya-
got mely helyettesíthető egy biztonságosabb alternatívával, illetve nem-kémiai módszerrel. 
Az új rendelet szerint az egyes hatóanyagok Uniós engedélyezés zónák szerint történne. 
A civil szervezetek szerint a tagállamoknak meg kell hagyni azt a jogot, hogy a saját terü-
letükön korlátozhassák a kutatásaik szerint náluk jelentős kockázatot jelentő növényvédő 
szereket. 
A fogyasztók érdekében fontos lenne mind az egyes szerek engedélyezését, mind az 
irányelv végrehajtását, az európai és a nemzeti programok kialakítását mindenki számára 
átláthatóvá, nyilvánossá tenni. A civil szervezetek szerint a hatóanyagoknak az engedé-
lyezési eljárás során megismert káros egészségügyi és környezeti hatásai nem lehetnek 
titkos információk, különösen ha a kockázatos szert engedélyezik.  
Az Uniós jogszabályokról együtt dönt az Európai Tanács, benne a magyar kormány képvi-
selőivel illetve az Európai Parlament, melynek 24 magyar tagja van. A jogszabályt első 
olvasatban várhatóan 2007 őszén tárgyalja az Európai Parlament plenáris ülése és a Mi-
niszterek Tanácsa, míg a jogszabály végleges elfogadása és életbe lépése 2008-ra várha-
tó. 
További részletek: 
A Levegő Munkacsoport kiadványa itt olvasható.
A PAN Europe kampány oldala.

KÍNAI TŰZOLTÓMADARAK 

Kínában a balesetben elhullott ragadozó madarak szervezetében rekordnagyságú égés-
gátló anyag (polibrómozott bifenil, PBDE) koncentrációkat mértek. A deka-BDE mennyisé-
ge a korábban elképzelhetőnek tartott legnagyobb értéknél is magasabb volt. 
A kutatók nyolc, Kínában veszélyeztetett ragadozó madárfaj (pl. baglyok, ölyvek, sólymok) 
szervezetét vizsgálták. A legmagasabb értéket egy vércse szervezetében mérték, ennek 
az állatnak a májában több mint 40 ezer ng/g zsírszövet égésgátló raktározódott el, mely-
nek mintegy harmadát a deka BDE tette ki. Kisebb méretű brómozott vegyi anyag szárma-
zékok befolyásolhatták a költés sikerét, azonban nem tudható, hogy ezek az anyagok a 
deka bomlása során keletkeztek-e, vagy esetleg a penta-, illetve az okta-BDE eddig nem 
ismert felhasználásának a következményei. A kutatók szerint a deka eddig nem bizonyított 
bomlása és vegyi alakulása áll a folyamat hátterében. 
Egyes kutatók szerint a deka-BDE további használata ökológiai katasztrófához vezethet, 
és a kínai példához hasonlóan szennyezheti el az európai és észak-amerikai térségeket a 
táplálkozási lánc által az embereket is érintve. 
Ezzel párhuzamosan Dániában igyekeznek megszabadulni a deka-BDE-től, az Európai 
Bizottsággal folytatott jogi vitában a skandináv ország több tanulmányban igyekszik bizo-
nyítani, az alkalmazható biztonságosabb alternatívák meglétét. A Bizottság a vegyipari 
szereplők örömére 2005-ben azt állapította meg, hogy a deka-BDE felhasználása nélkü-
lözhetetlen az elektronikai ipar számára, így az anyag nem tiltható be. 

(Environmental Science & Technology, ENDS Europe DAILY) 

http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/fenntarthato_novved.pdf
http://www.pan-europe.info/PURE/pure_campaign.htm
http://pubs.acs.org/subscribe/journals/esthag-w/2007/feb/science/kb_birdsofprey.html


RÁKKELTŐ ATRAZIN 

Újabb ázsiai vizsgálati eredmények szerint a gyomirtó szerként korábban széles körben 
elterjedt atrazin a hormonális szabályozás felborítása miatt növelheti a mell- és prosztata-
rák kialakulásának esélyét. A korábbi évtizedekben az elsősorban kukorica gyomirtására 
használt atrazin – részben nagyon lassú lebomlása miatt – több országban erősen el-
szennyezte a mezőgazdasági területek talajvizeit. A hatóanyag hazánkban is kimutatható 
a felszíni és talajvízminták jelentős részéből (mintegy 25–30 % valószínűséggel). 
A nehezen lebomló anyagok közé sorolható gyom irtószert az Európai Unióban már betil-
tották, azonban hazánkban még 2007-ben felhasználhatóak a készletek. 

(Environmental Health Perspectives) 

NÖVÉNYVÉDŐ-SZER GYÁR ROBBANÁS BRAZÍLIÁBAN 

A Rio de Janeiro térségében található Belford Roxoban található növényvédőszer-gyárban 
robbanás történt. A Bayer metamidofosz gyártását végző gyárában három munkás sérülé-
sét okozó robbanást 5 kilométer távolságból is hallani lehetett. A vállalat a baleset miatt 
büntetésre számíthat, és a hasonló balesetek megelőzésének érdekében biztonsági intéz-
kedéseket kell hoznia. A belbiztonságért felelős miniszter szerint a környező területeket 
nem érte szennyeződés. 
A gyár a robbanás során nem működött. A robbanást követő gyors – a tűzoltóság és a kör-
nyezetvédelmi minisztérium részvételével zajló – fellépésnek köszönhetően csak a gyártó 
egységekben esett kár. 

ELTÉRŐ SZERMARADÉK-MENNYISÉG 

A Greenpeace német kereskedelmi láncokban végzett vizsgálatai szerint az egyes áruház-
láncokban jelentősen eltérhet a termékek átlagos növényvédő-szerszennyezettsége. A 
vizsgálatok szerint az egyes üzlethálózatok árai nem tükrözik a termékek szennyezettsé-
gének mértékét. A 2005-ös vizsgálati eredményekkel összevetve megállapítható, hogy a 
beszerzési politika során történő odafigyeléssel jelentősen csökkenthető a termékek átla-
gos szermaradék-tartalma. Az előző felmérésben még leggyengébb eredményeket felmu-
tató cégcsoport a német üzletpolitikájában célul tűzte ki a szermaradvány-tartalom csök-
kentését, így két év alatt az első helyre kerülhetett. Meg kell említeni, hogy a multinacioná-
lis kereskedelmi hálózatok áruszerkezetüket, illetve az azokkal kapcsolatos elvárásaikat 
az egyes piacok elvárásainak megfelelően alakítják, így a felmérés eredményei csak a 
német viszonyokat tükrözik. 
A civil szervezet szerint a termékek 16–34 százalékának olyan magas a növényvédő-
szertartalma, hogy azok fogyasztása kerülendő. A vizsgálatok során az áruk 
12 százalékának szennyezettsége haladta meg a jogszabályokban előírt határértékeket. A 
minták 2 százalékának szennyezettsége, olyan magas volt, hogy annak elfogyasztása kis-
gyermekek esetén mérgezést okozhat, ebből a szempontból a szőlő és a saláta voltak a 
legkockázatosabb termékek. 
 

(Greenpeace) 

http://www.ehponline.org/members/2007/9758/9758.pdf
http://www.greenpeace.de/themen/chemie/nachrichten/artikel/interne_studie_des_fruchtgrosshandels_bestaetigt_pestizidfunde


A VEGYI SZENNYEZŐDÉSEK GYERMEKÜNK KÖVÉRSÉGÉT IS BEFO-
LYÁSOLJÁK 

Amerikai vizsgálatok szerint a mindennapi termékekben megtalálható vegyi anyagok már 
a méhben hatással lehetnek a születendő gyermek felnőttkori testsúlyára, növelve az elhí-
zásra irányuló hajlamot. Az elhízásra hajlamosabb emberek felnőve, azonos étkezési szo-
kások és testmozgás mellett is kövérebbek lesznek egészséges társaiknál. Ez a probléma 
elsősorban nem esztétikai kérdés, hiszen az elhízás több krónikus betegség (például da-
ganatos, szív- és érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, magas vérnyomás) kiala-
kulásának esélyét is növeli. 
Vom Saal amerikai professzor egereken végzett vizsgálatai szerint a magasabb   
biszfenol-A bevitel esetén az újszülött állatok kisebb súllyal jöttek a világra, de születés 
után igen gyorsan növekedtek és felnőve kövérebbé váltak társaiknál. 
A kutató véleménye szerint a kis születési súlyú gyerekek a kísérleti állatokhoz hasonlóan 
túlkompenzálják soványságukat az életük folyamán. Az örökölt gének mellett a fiatal élet-
korban nagyon fontos azok működésének alakulása is 
A biszfenol-A-t műanyagok gyártásakor használják adalékanyagként, de megtalálhatóak 
például egyes fogtömésekben is. Azonban nem csak ez az anyag hanem összesen mint-
egy ezer mesterséges vegyületnek lehet hormonális, ezáltal a testsúlyra gyakorolt káros 
hatása. 

(Environment News Service)

VÍZVÉDELMI NEMZETKÖZI MINISZTERI TANÁCSKOZÁS 

A Fekete-tenger és a Duna vízminőségének megóvását csak összehangoltan, összefo-
gással lehet biztosítani - ez volt a legfőbb üzenete a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság 
(ICPDR) égisze alatt a hét végén Bukarestben rendezett miniszteri szintű tanácskozásnak, 
melyen Magyarországot Haraszthy László szakállamtitkár képviselte. 
Az 1994-ben létrejött Duna-egyezmény országai először találkoztak ilyen magas szinten. 
A "Duna-Fekete-tenger: egy tartós integrált vízgazdálkodásért" címet viselő ülésen a 
résztvevők azt vizsgálták, miként lehetne hatékonyabban összehangolni a regionális 
együttműködést a dunai és a fekete-tengeri országok, az Európai Bizottság és a nemzet-
közi pénzintézetek között a vizek és a környezet minőségének javítása érdekében, mind a 
Duna vízgyűjtő medencéjében, mind pedig a Fekete-tenger térségében, különös tekintettel 
Románia és Bulgária európai uniós csatlakozása után. 
A találkozó fontos üzenete volt, hogy a Fekete-tenger és a Duna állapotát szoros egység-
ben kell vizsgálni. A nagyobb baj a Fekete-tenger vízminőségével van, de azon csak úgy 
lehet javítani, ha a befolyó vizek tisztaságára ügyelnek. Fontos, hogy ne kerüljön a növé-
nyek számára szükségesnél több foszfor (például a mosószerekből) és nitrogén (például a 
műtrágyákból) a folyóvizekbe, illetve onnan a tengerbe. Ehhez az ártéri területeket is el-
lenőrzés alatt kell tartani. A Fekete-tenger esetében az a cél, hogy vízminősége mielőbb 
érje el az 1965-ös állapotot. 
A környezet megóvására irányuló összehangolt tevékenységet nem elsősorban országok-
ra lebontva, hanem általános rendezőelvek szerint kell folytatni - mondta a tanácskozáson 
részt vevő államtitkár. Emlékeztetett az Európai Unió vízkeret-irányelvére, amely vízgyűjtő 
területekre bontja Európa vízrendszereit. 

http://www.ens-newswire.com/ens/feb2007/2007-02-16-02.asp


Az ICPDR 13 Duna menti országnak a Duna védelmére létrehozott nemzetközi szervezete, 
amelynek munkájában az Európai Unió is részt vesz. Románia az idén vette át az ICPDR 
soros elnökségét az elmúlt évben elnöklő Moldovától. Magyarország 2005-ben felelt a bi-
zottság munkájáért elnökként. A tanácskozáson tizenhat ország képviseltette magát, ne-
vezetesen Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Grúzia, Horvátország, 
Magyarország, Moldova, Németország, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlo-
vénia, Törökország és Ukrajna. A bukaresti találkozó résztvevői - még az EU-n kívüliek is - 
kinyilvánították szándékukat, hogy betartják az uniós normákat. 

(MTI/Greenfo)

TÖBB ÉVTIZEDES SZENNYEZÉS 

A Monsanto multinacionális növényvédőszer-gyártó vállalat évtizedekkel ezelőtt a környe-
zetre és egészségre veszélyes hulladékát több ezer tonnányi mennyiségben kiépítetlen 
hulladéklerakókba szállíttatta. A 30 évvel ezelőtt eltemetett mérgek még ma is szennyezik 
a talajvizet és a levegőt. 
Az angol Környezetvédelmi Ügynökség szerint az ország – dél-Walesben található – leg-
szennyezettebb területének megtisztítása mintegy 100 millió fontba (35–40 milliárd forint) 
kerülne. 
A vizsgálatok szerint az illegális lerakókból 67 különféle mérgező vegyi anyag szivárog, 
melyek között megtalálható a dioxin, a PCB és az Agent Orange és származékai. 
A hatóságok már hosszú ideje tudtak a szennyezésről, de nem tettek semmit annak fel-
számolása érdekében. 
Annak ellenére folytatódott a PCB gyártása és lerakása, hogy a cég 1953-as vizsgálatai-
ban a PCB-t közepes dózisban kapó patkányok több mint fele elpusztult az anyagtól. 

(Guardian)
 
 
 
 
 
Kérjük, támogassa munkánkat adója 1 százalékával!  
Levegő Munkacsoport: 18226254-2-42, 
Magyar Természetvédők Szövetsége: 19014654-2-43 
 
 

http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=15259
http://environment.guardian.co.uk/waste/story/0,,2011024,00.html


Kérjük, hogy a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeit, illetve le- és feliratkozási szán-
dékát a reach@levego.hu e-mail címen jelezze! 
 
A vegyi anyag hírlevelet összeállította: Pál János 
 
Készült a Levegő Munkacsoport és a Magyar Természetvédők Szövetsége vegyi 
anyag kampánya keretében. 
 
Pál János (LMCS), Dragos Tibor (MTVSZ), Simon Gergely 
 
A régebbi hírlevelek a www.levego.hu/vegyianyag címen érhetőek el. 
A témában további hírek és információk találhatóak a Levegő Munkacsoport és a 
Magyar Természetvédők Szövetségének közös vegyi anyag honlapján: 
www.vegyireakcio.hu
 

http://www.levego.hu/vegyianyag
http://www.vegyireakcio.hu/
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