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Mi a nagyobb kockázat?

Szalkai Gábor, a Növényvédelmi Szövetség ügyvezető igazgatója bevezetőjében elmondta, hogy a
FAO 2020-at a Növényegészségügy Nemzetközi évének nyilvánította, melynek fő célja az
idegenhonos károsítók terjedésének megakadályozása. A klímaváltozás, a szabályozások
szigorodása és a világkereskedelem fölpörgése ugyanis olyan növényvédelmi kihívás elé állítja a
termelőket, amit már csak nemzetközi összefogással lehet kezelni. A folyamatosan megjelenő új
károsítók ellen önmagában hatósági fellépéssel nem lehet védekezni.
Az Európai Unió növényvédelmi szabályozását olyan társadalmi csoportok nyomására szigorítják,
amelyek igen távol állnak a mezőgazdaságtól, nem ismerik az élelmiszer-termelés gyakorlatát. A
szakszerűen folytatott mezőgazdasági tevékenység nem környezetszennyezőbb, mint más iparágak,
a szigorítások pedig
gyakran valamilyen hibás szerhasználat miatt magát a hatóanyagot büntetik ahelyett, aki rosszul
használta azt.
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A beszélgetés résztvevői megegyeztek abban, hogy ma a növényvédőszer-gyártók tevékenységét a
fenntarthatóságra törekvés határozza meg, nagy összegeket fordítanak kutatásra biológiai
módszerek, technológiai újítások és digitális megoldások kifejlesztése érdekében. Különösen a
környezet védelmére rendkívül érzékeny európai fogyasztók számára lehet megnyugtató, hogy
sikerült inhibitorokkal megakadályozni, hogy a műtrágyákból a talajvízbe és a levegőbe kerüljön a
nitrogén, vagy hogy csávázással kiváltható az első lombkezelés gabonában. Sáv- és
foltpermetezéssel, GPS alapú irányítással, precíziós technikákkal is csökkenthető a növényvédőszerfelhasználás. A nagy gyártók mind a szigorú elvárásoknak megfelelően fejlesztik az új
hatóanyagaikat, tehát
maga az uniós engedélyeztetés is a fenntarthatóság, a környezet- és egészségvédelem záloga.
Ugyanakkor arra is föl kell hívni a fogyasztók figyelmét, hogy ha nem sikerül megvédeni a
terményeket a kórokozóktól, az egészségünkre közvetlenül és gyorsan ható káros toxinok lehetnek
az élelmiszereinkben, ami sokkal nagyobb kockázat, mint a megengedett növényvédőszer-maradék
jelenléte. Ezért az információátadásra, tájékoztatásra minden komoly gyártó nagy hangsúlyt fektet.
Nemcsak a termelőknek kínálnak rájuk szabott segítséget, hanem a fogyasztókat is igyekeznek
megismertetni a mezőgazdaság törvényszerűségeivel.
Szerző: Horváth Csilla
Közzététel ideje: 2020. 01. 24., péntek, 09:00
A forrás webcíme: https://magyarmezogazdasag.hu/2020/01/24/mi-nagyobb-kockazat

2. oldal (összes: 2)

