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SZENNYEZETTEBBEK A ZÖLDSÉGEK ÉS A GYÜMÖLCSÖK
A 2006. év hivatalos növényvédő szer vizsgálati adatai szerint a megelőző évhez vi-
szonyítva kismértékben nőtt a hazai zöldség és gyümölcs termékek növényvédő-
szertartalma. Nagyobb mértékben növekedett a nem megengedett szerek használa-
tának, illetve a növényvédő szerekkel terhelt külföldi termékek aránya. 
 

MIT REJT A HÚSVÉTI SALÁTA?
A március végén elvégzett húsvéti növényvédő szerellenőrzések eredményei alap-
ján a piaci fejessaláták közel harmada a határértékek felett szennyezett növényvédő 
szerekkel. 
 

KORLÁTOZZÁK AZ ENDOSZULFÁN NEMZETKÖZI KERESKEDELMÉT
A hazánkban még ma is elterjedten használt endoszulfán rovarirtó szert és a hajók 
védelmére használt TBT-nek nemzetközi kereskedelmét káros hatásaik az ENSZ fe-
lelős szerveinek kérésére korlátozzák. 
 

PVC AZ ÉPÜLETEKBEN
Egy a PVC épületekben való alkalmazásának lehetőségeit értékelte egy amerikai 
vizsgálat, melynek legfőbb megállapítása az lehet, hogy a PVC alkalmazásának je-
lentős előnyei és hátrányai is vannak. 
 

NEM ELÉG BIZTONSÁGOSAK A NÖVÉNYVÉDŐ SZERMARADÉK HATÁRÉRTÉKEK
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) szerint több az Európai Bizottság 
által javasolt növényvédő szer határérték kockázatot jelent a lakosság egészségére 
nézve. 



SZENNYEZETTEBBEK A ZÖLDSÉGEK ÉS A GYÜMÖLCSÖK 

Márciusban nyilvánosságra hozták a tavalyi növényvédő szermaradék vizsgálati eredmé-
nyeket. A vizsgálatok tavaly először – az uniós előírásoknak megfelelően – a feldolgozott 
élelmiszereket, és kiemelten a bébiételeket is vizsgálták. A vizsgálatok az ökológiai, illetve 
az integrált gazdálkodásból származó termékekre is kiterjedtek. 
A tavalyi évhez hasonlóan a vizsgált élelmiszerminták száma 3600 fölött alakult, melyek 
mintegy fele hazai, 40 százaléka import, 7 százaléka pedig feldolgozott élelmiszer volt (a 
bébiételek aránya 2 százalék). 
A 2005-ös évhez viszonyítva a hazai kimutatható szermaradványt nem tartalmazó minták 
aránya 62,3-ről 58,1 százalékra csökkent, míg a határérték felett szennyezett minták ará-
nya 1,2-ről 1,6 százalékra, a nem engedélyezett növényvédő szerrel szennyezett minták 
aránya tízszeresére (0,3-ről, 4,1 százalékra) emelkedett. Megállapítható, hogy a nem 
megengedett szerek használatának gyakorisága visszatért a korábbi évek igen magas ér-
tékéhez. 
Az importtermékeknél ennél is nagyobb romlás mértéke. A 2005-ös évben a minták 38, 
2006-ban viszont csak 28 százalékból nem sikerült valamilyen növényvédő szer maradé-
kát kimutatni. Még szembetűnőbb a romlás tendenciája, ha a 2004-es év 47 százalékos 
értékét is figyelembe vesszük. A határérték felett szennyezett minták aránya nem változott 
(bár 2005-ben a kifogásolt minták fele az emlékezetes marokkói szállítmányból szárma-
zott). 
A vizsgálatok alapján a leginkább szennyezettnek az alma, a bogyós gyümölcsök (pl. eper, 
köszméte, ribiszke), a csemegeszőlő, a kajszibarack, a körte és a saláta bizonyult. Csak 
ritkán szennyezett termékek a hazai eredetű brokkoli, a burgonya, a csemegekukorica, a 
görögdinnye, a hüvelyesek magvai (bab, borsó) és a sóska. A gyümölcsök közül a meggy 
és a szilva fogyasztása jelenti a legkisebb kockázatot, ezen termékek mintegy harmada 
tartalmaz kimutatható mennyiségű permetezőszert. 
A vizsgálati eredmények szerint az importtermékekben tapasztalható nagyobb szermara-
dék értékek nem csak az eltérő mintaösszetételnek, hanem az egyes kultúrák eltérő keze-
lésében keresendők. Az azonos termékek hazai és import mintáinak vizsgálati eredmé-
nyeit összevetve a külföldi áruk kisebb-nagyobb mértékben, de szennyezettebbnek bizo-
nyultak. A paradicsom esetén alig volt eltérés, de az import csemegeszőlő lényegesen 
szennyezettebb volt a hazai árunál. 
A feldolgozott élelmiszerek közül a búzakorpa (89 %), valamint a búza-(32 %) és rozsliszt 
(44 %) volt a legnagyobb arányban szennyezett. A müzlik és különféle gyümölcslevek (ki-
véve a 23 százalékban szennyezett narancsleveket) esetén csak ritkán került növényvédő 
szer kimutatásra. 
A vizsgált 80 bébiételmintából 15 esetben sikerült növényvédő szermaradványt kimutatni, 
ami általánosságban viszonylag alacsony értéknek tekinthető, de figyelembe véve a cse-
csemők és kisgyermekek fokozott érzékenységét. Nagyon fontos ezen termékek esetén 
minél alacsonyabb határértékek megállapítása és betartatása a gyermekek egészséges 
fejlődésének érdekében. 
A várakozásoknak megfelelően az ökotermékek szennyezettsége igen alacsony volt, a 19 
mintából mindössze egy esetben lehetett szermaradékot kimutatni. Mindössze 6 almamin-
ta származott integrált gazdálkodásból, ezek fele tartalmazott szermaradékot. 
 



Meg kell említeni, hogy a szennyezett minták arányára nagy hatással van a vizsgált minták 
köre, míg a mintákban a jellemzően szermaradvány-mentes hazai eredetű burgonya, vagy 
cukkíni nagyobb aránnyal való szerepeltetése jelentős mértékben csökkentheti, a szerma-
radványokkal gyakrabban terhelt termékek (bogyósok, alma) nagyobb vizsgálati aránya a 
lakosság azonos kitettsége mellett is növelheti a pozitív minták arányát. 
A fentiek mellett jelentősen befolyásolhatja a szennyezett minták gyakoriságának arányát 
a laboratóriumi hálózat minősége. Az uniós összehasonlító vizsgálatok alapján hazánk 
laboratóriumainak eredményessége elsősorban a precíz munkának köszönhetően jónak 
tekinthetők. 
A vizsgálati eredmények itt érhetőek el. 

(MgSzH, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság) 

MIT REJT A HÚSVÉTI SALÁTA? 

Az FVM honlapján olvasható a húsvéti növényvédő szer ellenőrzések összegzése. A 162 
mintából 9 tartalmazott a határértékeknél magasabb szermaradvány mennyiséget. A prob-
lémás tételek kétharmada salátából származott (míg a teljes mintaszám 12 százalékát ad-
ta ez a termék). A mért szermaradvány értékek gyakran a határérték több tízszeresét is 
elérték, egy salátamintából 5-féle hatóanyagot is kimutattak. A tavalyi évhez viszonyítva 
másfélszeresére növekedett a kifogásolható minták aránya. A korábbi évekhez hasonlóan 
a torma esetén továbbra sem kell a növényvédő szermaradékoktól tartani. 
A jelentés az FVM honlapján elérhető. 

(MgSzH, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság) 

KORLÁTOZZÁK AZ ENDOSZULFÁN NEMZETKÖZI KERESKEDELMÉT 

Az ENSZ Környezetvédelmi Programja és mezőgazdasági szervezete (FAO) két erősen 
környezetkárosító vegyi anyag nemzetközi kereskedelmének korlátozását javasolja. Az 
endoszulfán klórozott szénhidrogén típusú rovarirtó szert és a hajók burkolatának védel-
mére használt szerves-ón tartalmú festéket felvennék arra a listára, melynek szereplőit 
csak a fogadó ország engedélyével lehet szállítani. A listán olyan anyagok szerepelnek 
mint az Európában már évtizedek óta betiltott DDT, vagy az azbeszt. A nemzetközi megál-
lapodás célja a fejlődő országok védelme, hisz nagyobb így lehetőségük lesz a veszélyes 
szállítmányok bejutásának kivédésére. 
Az erősen mérgező, immunrendszert befolyásoló, bioakkumulációra hajlamos, mutagén, 
hormonális és vízszennyező hatású endoszulfánt hazánkban a mai napig használják a 
mezőgazdaságban, bár kivonásának szükségessége már 1981-ben felmerült. Erős mér-
gező hatása ellenére használata még az integrált gazdálkodásban is megengedett. Sajnos 
ezt a vegyszert is szakszerűtlenül alkalmazzák, pl. nem engedélyeztetett kultúrában. En-
nek következtében a hazai túlzott növényvédő szertartalmú minták 6 százaléka 
endoszulfánnal szennyezett. Az anyag használatára jellemző, hogy a hatóságok jelentése 
szerint a csemegekukorica termesztése esetén a termőterület mintegy 80, a bogyósoknál 
10-40 százalékán alkalmazzák. 

(REUTERS / Planet Ark) 

http://www.ontsz.hu/kep/novszer.pdf
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2120&articleID=10367&ctag=articlelist&iid=1
http://www.planetark.com/dailynewsstory.cfm/newsid/41110/story.htm


PVC AZ ÉPÜLETEKBEN 

Az amerikai Green Building Council tanulmányt készített a PVC épületekben való felhasz-
nálásának hatásairól. A PVC és más anyagok alkalmazásának egészségügyi és környeze-
ti hatásait a nyílászárók, a csövek és a padlóburkolatok esetén külön-külön értékelték. Az 
értékelés során a környezeti és az egészségügyi hatások értékelését többféle módszerrel 
is elvégezték. A számítási módszer változásai olykor a vizsgált anyagok alkalmassági sor-
rendjét is befolyásolták. 
A vizsgálatok szerint nem lehet egyértelműen kiválasztani, hogy mely agyagok alkalmazá-
sa a legkedvezőbb, hiszen gyakran eltér az egészségügyi és a környezeti hatások szem-
pontjából felállított sorrend. Míg a vizsgálatok szerint a környezeti hatások szempontjából 
– például az ablakok esetén – a PVC alkalmazása igen kedvezőnek tűnt, addig egészség-
ügyi szempontból talán a PVC volt a legkevésbé megfelelő. 
A tanulmány eredményei alapján csak a gyártást és a használat idejét figyelembe véve a 
PVC alkalmazása több esetben kedvezőbbnek tűnik a helyettesítő anyagokhoz képest. Az 
ártalmatlanítás hatásait is számítva a PVC környezeti és egészségügyi szempontból már a 
legrosszabb választások közé tartozik. 
A tanulmány itt olvasható angol nyelven. 

(ENDS Europe DAILY) 

NEM ELÉG BIZTONSÁGOSAK A NÖVÉNYVÉDŐ SZERMARADÉK HA-
TÁRÉRTÉKEK 

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) szerint 144 az Európai Bizottság által ja-
vasolt ideiglenes növényvédő szer határérték kockázatot jelent a lakosság egészségére 
nézve. Az EFSA által vizsgált 236 határérték közül mindössze 92-ről jelentette ki, hogy 
nem valószínű, hogy azok kockázatot jelentenének. 
 

(ENDS Europe DAILY) 
 
Minden olvasónknak kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! 
 
Kérjük, támogassa munkánkat adója 1 százalékával!  
Levegő Munkacsoport: 18226254-2-42, 
Magyar Természetvédők Szövetsége: 19014654-2-43 
 
 

https://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=2372


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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