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NUTRIMAN projekt bemutatása

www.nutriman.net

H2020 PROGRAM: RUR 15 CSA, Tematikus hálózatok a használatra kész ismeretek
terjesztésére.

PROJEKT KEZDETE: 2018, Október 1. Időtartam: 36 hónap

PROJEKT FENNTARTÁS: + 10 év, <2031.

MI A NUTRIMAN PROJEKT?

Nitrogén és Foszfor tematikus hálózat, amely összegyűjti és megosztja a

„gyakorlatra kész” bio-alapú termésnövelő anyagok, technológiák, termékek,
alkalmazások és gyakorlatok ismereteit a mezőgazdasági szakemberek számára.

• 8 nyelven elérhető Gazda Platform: https://nutriman.net/farmer-platform

• 8 nyelven kiadott hírlevél: https://nutriman.net/subscribe

KIKET CÉLOZ MEG A PROJEKT? Mezőgazdasági szakembereket, gazdálkodókat,
szaktanácsadókat, alkalmazott kutatókat, cégeket, civil-szervezeteket stb.

Alulról felfelé építkezés = előtérben a gazdák nézőpontja

https://nutriman.net/farmer-platform
https://nutriman.net/subscribe


NUTRIMAN konzorcium

www.nutriman.net

KOORDINÁTOR: Edward Someus, 3R-BioFoszfát Kft.

18 PARTNER/ 8 EU ORSZÁG:

• 9 Kutató intézet

• 3 Ipari partner

• 2 Nemzeti Agrár Kamara + 2 regionális Agrár Kamara

• 2 Termelői Értékesítő Szövetkezeteket: zöldség- és

gyümölcs ágazatokat összefogó szervezet



NUTRIMAN projekt fő célkitűzése

www.nutriman.net

2022-re, a termésnövelő anyagokra vonatkozó új uniós jogszabály

(EU 1009/2019) végrehajtásának és harmonizációjának évére

a mezőgazdasági szakemberek már ismerni fogják, kipróbálják és 

alkalmazni fogják az innovatív N/P tápanyag újrahasznosítási 

technológiákat és újrahasznosított N/P termékeket.



A piacképes / gyakorlatra kész (>TRL6) 
N/P újrahaszosító technológiák és 
újrahasznosított N/P termékek 

NUTRIMAN FARMER PLATFORM 
Tippek és ajánlások

NUTRIMAN FARMER
PLATFORM 

Gyakorlati tudás
https://nutriman.net/farmer-platform

NUTRIMAN projekt céljai

www.nutriman.net

https://nutriman.net/farmer-platform


NUTRIMAN projekt főbb tevékenységei – I.

www.nutriman.net

1. Az alkalmazásra kész (>TRL6) EU FP7/H2020/LIFE/OGs programokból származó
innovatív tápanyag újrahasznosításra irányuló kutatási eredmények
beazonosítása:
• Olyan technológiák/módszerek/termékek gyakorlatban történő megvalósításra,

melyek alkalmazásra készek, a mezőgazdasági szakemberek még nem
alkalmazzák a gyakorlatban.

2. Az innovatív nitrogén/foszfor tápanyag-visszanyerési technológiák és N/P
termésnövelő termékek értékelése szakértők és a végfelhasználók által.

3. A kiforrott/alkalmazásra kész technológiákról/termékekről ismeretek
összegyűjtése, összefoglalása 8 nyelven:
• EIP-AGRI formátumban készült gyakorlati összefoglalók,
• termék/technológia adatlapok,
• termékalkalmazás és oktatási anyagok,
• audio-vizuális anyagok és infografikák összgyűjtése.



NUTRIMAN projekt főbb tevékenységei – II.

www.nutriman.net

5. Az innovatív (>TRL6) termékekről/technológiákról szóló ismeretek megosztása a
mezőgazdasági szakemberek (termelők, gazdálkodói szervezetek,
szaktanácsadók) részére:
• ONLINE:
 NUTRIMAN interaktív weboldal 8 nyelven (angol, francia, holland, német,

olasz, spanyol, lengyel, magyar) - Farmer Platform – Gazdálkodói felület:
https://nutriman.net/farmer-platform

 webinar
• SZEMÉLYES:
 Termék/technológia terepi demonstrációs programok.
 Műhelymunkák.
 Konferenciák.

A többnyelvű, interaktív, gyakorlat-orientált ismeret-anyagok 

2031 évvig megtalálhatóak lesznek a NUTRIMAN weboldalán

https://nutriman.net/farmer-platform


Hogyan tud csatlakozni a NUTRIMAN hálózathoz? 

www.nutriman.net

https://nutriman.net/ki-vagyok Kiválasztva a megfelelő oldalt, FELHASZNÁLÓ SPECIFIKUS INFORMÁCIÓK 
a NUTRIMAN projektről, kapcsolatfelvételi lehetőséggel.

https://nutriman.net/ki-vagyok


Hogyan tud kapcsolatba lépni a NUTRIMAN hálózattal? –
Kérdezze a NUTRIMANT… 

www.nutriman.net

• NUTRIMAN Közösségi Oldalak: Facebook/Twitter/LinkedIn: @Nutrimannetwork

• Az Online űrlap magyar nyelven: https://nutriman.net/contact/hu
 Farmer Platformon lévő technológiákkal és/vagy termékekkel kapcsolatos

(ID azonosítóra hivatkozva) kérdések feltevése.
 A gyakorlati alkalmazás során felmerülő kutatási igények megosztása a

tudományos közösséggel.
 Saját gyakorlati tapasztalatok és ismeretek megosztása.

 A válaszokat az űrlapon megadott e-mail címre küldjük magyar nyelven.
 A fontosabb kérdéseket-válaszokat névtelenül NUTRIMAN GYIK

(https://nutriman.net/faq-hu) rovatban megjelenítjük magyar nyelven.

• NUTRIMAN Koordinátor kapcsolat: Edward Someus közvetlen elérhetősége
(magyar-angol nyelven): E-mail: biochar@3ragrocarbon.com , SKYPE:
edwardsomeus

https://nutriman.net/contact/hu
https://nutriman.net/faq-hu
mailto:biochar@3ragrocarbon.com
https://nutriman.net/i-am-a/edwardsomeus


NUTRIMAN Farmer Platform – gazdálkodói felület

www.nutriman.net

• A gazdálkodók számára speciálisan kifejlesztett web felület.

• A legfontosabb információk nyolc nyelven (EN, DE, FR, IT, NL, ES, PL, HU)

• A piackész (>TRL6) tápanyag újrahasznosítással foglalkozó technológiák
és N/P tartalmú bio-alapú termésnövelő termékek felhasználóbarát
adatbázisa:

 Praktikus és felhasználó-barát információk,

 képzési anyagok: gyakorlati összefoglalók, információs adatlapokat,
videók,

 közvetlen kapcsolati adatok a termékek/technológiák
tulajdonosaihoz.

Magyar nyelvű oldal: https://nutriman.net/farmer-platform/info/hu

https://nutriman.net/farmer-platform/info/hu


NUTRIMAN Farmer Platform – gazdálkodói felület

Innovatív N/P Termékek és Technológiák 
adatbázisa 

Magyar nyelvű NUTRIMAN hírlevélre 
felíratkozási lehetőség  

Gazdakérdőív

Főbb tematikus EU jogszabályok 
magyar nyelven  

NUTRIMAN Kapcsolati Űrlap
magyar nyelven  

Magyar nyelvű NUTRIMAN hírfolyam, 
korábbi hírlevelek elérése

https://nutriman.net/farmer-platform/info/hu

https://nutriman.net/farmer-platform/info/hu


NUTRIMAN Farmer Platform – Termék kategória tábla

Az adatbázisban szereplő 
összes termék kilistázása

Az adott kategóriába tartozó 
termékek ID száma és 
közvetlen elérése

Termék fő kategória

Termék alkategória

Kategória rövid 
összefoglalója/definíciója

https://nutriman.net/farmer-platform/product-categories/hu

https://nutriman.net/farmer-platform/product-categories/hu


NUTRIMAN Farmer Platform – Technológia kategória tábla

Az adatbázisban szereplő 
összes termék kilistázása

Az adott kategóriába tartozó 
technológiák ID száma és 
közvetlen elérése

Technológia fő kategória
Technológia alkategória

Kategória rövid 
összefoglalója/definíciója

https://nutriman.net/farmer-platform/technology-categories/hu

https://nutriman.net/farmer-platform/technology-categories/hu


NUTRIMAN Farmer Platform – Termék kártyák

TERMÉK KÁRTYÁK

Termék elnevezése -> a címre 
kattintva a részletes termékoldal 
nyílik meg 

Termék ID (azonosító)
száma

https://nutriman.net/farmer-platform/product/hu

NUTRIMAN 
kapcsolatfelvételi 
Űrlap – tegye fel a 

kérdését az adott 
termékről

https://nutriman.net/farmer-platform/product/hu


NUTRIMAN Farmer Platform – Technológia kártyák

TECHNOLÓGIA KÁRTYÁK

Technológia elnevezése -> a címre 
kattintva a részletes termékoldal 
nyílik megNUTRIMAN 

kapcsolatfelvételi 
Űrlap – tegye fel a 

kérdését az adott 
technológiáról

Technológia ID
(azonosító) száma

https://nutriman.net/farmer-platform/technology/hu

https://nutriman.net/farmer-platform/technology/hu


A biztonságos foszfor utánpótlás problematikája – I.

www.nutriman.net

• A foszfor műtrágyát bányászott, NEM MEGÚJULÓ FOSZFÁT KŐZETBŐL állatják elő.
MESTERSÉGESEN NEM ÁLLÍTHATÓ ELŐ. KADMIUM ÉS URÁN SZENNYEZETT.

• A takarmányokban és műtrágyákban való felhasználás a teljes bányászott források
körülbelül 90 %-át teszi ki.

• ÁR INGADOZÁSA: 2008-ban a 700 %-os áremelkedés.

• EU: >95% IMPORTFÜGGŐSÉG. Az Európai Unió 10 millió tonna foszfátot importál
évente.

• HU: TELJES IMPORTFÜGGŐSÉG !

• 2014-ben a nyersfoszfátot is felvették az Unió első húsz KRITIKUS ANYAGa közé
(COM(2014)297).

• Hiánya óriási veszélyt jelent az Unió/Magyarország gazdaságára.



A biztonságos foszfor utánpótlás problematikája – II.
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• A kitermelt ANYAG MINŐSÉGÉNEK ROMLÁSA. Ha kimerülnek a tisztább források,
jelentősen emelkedni fog a talajvédelmi előírásoknak megfelelő műtrágyák
előállítási költsége is.

• A foszfor életciklusának minden szakasza (bányászat-felhasználás) HULLADÉKOT
TERMEL ÉS PAZARLÓ, KÖRNYEZETSZENNYEZŐ.

• A nyersanyagban előforduló SZENNYEZŐ ANYAGOK, például a KADMIUM és az
URÁN egészségügyi és környezeti problémákat okozhatnak.

A mezőgazdasági tevékenység során Németországban 1951 és 2011 között
mintegy 14 000 tonna uránt (1 kg/ha) terítettek el a szárazföldön. Több mint 2
millió ember kap olyan ivóvizet, amely több mint 10 µg/l uránt tartalmaz (az
Egyesült Államokban az EPA szerint az állatok nem fogyaszthatnak 30 µg / l uránt
meghaladó vizet).



Foszfát helyettesíthetőségi index

www.nutriman.net

(*) helyettesíthetőségi index = az anyag helyettesítésének nehézsége, az anyag valamennyi
alkalmazásának pontozásával és súlyozásával. Az értékek 0 és 1 közöttiek, az 1 a legkevésbé
helyettesíthetőt jelenti.

A TERMELÉS ÉS KERESLET EGYENLŐTLEN MEGOSZLÁSA.



A magyarországi talajok foszfor mérlege (forrás: KSH)

www.nutriman.net

Forrás: KSH

NEGATÍV TÁPANYAGMÉRLEG = 

FOLYAMATOS FOSZFOR KIVÉTEL A TALAJBÓL



Alacsony értékű melléktermékek értéktöbbletet adó hasznosítása

Egyedülálló technológia:
Maximálisan hatékony és 

versenyképes egyedi technológia

Alacson értékű 
alapanyag:

Kihasználatlan 
biomassza: 

élelmiszeripari csont 

Magas hozzáadott érték: 
BioFoszfát

Zöld energia
Adszorbens

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192
https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_193

www.nutriman.net

BioFoszfát = Kulcsfontosságú TERMÉK (ID192) + TECHNOLÓGIA (ID193)
Természetes P újrahasznosítás / terészetes P pótlás



BioFoszfát (ID192) = újrahasznosított P termék tulajdonságai

www.nutriman.net

• ÚJRAHASZNOSÍTOTT BIO-FOSZFÁT, termésnövelő és talajjavító 
anyag, termesztő közeg

• ELŐÁLLÍTÁSA EU ALAPANYAGBÓL: Kiindulási anyag: kategória 3 
csont örlemény (állati melléktermék újrahasznosító iparág)

• 90% szervetlen anyag tartalom, 10% szén tartalom

• Gazdaságos és koncentrált: 30% P2O5 + 38 – 42 % CaO + Mg, K

• Bázikus jellegű (pH 7.5-8)

• Fokozatos kioldódású tápanyag.

• Alacsony toxikus elem tartalom, PAH19 <1 mg/kg

• Javasolt dózis: 0.2t/ha - <1 t/ha

• Hatósági engedély száma: 6300/2407-1/2020. 
Magyarországon szabadon forgalmazható. 

• Teljes mértékben felhasználható a biogazdálkodásban.

• Biztonságosan alkalmazható bármilyen talajviszonyok között. 

Makroporózus szerkezet
50 nm– 63,000 nm, 

fajlagos felület: 100 m2/g



<2010: 3R kísérleti koncepció

(500 t/y)

>2010-2020: 3R terepi demo
(1,200 t/y)

2021 - 2022: 3R nagy léptékű

ipari reprikációs modell

12,500 t/y termék (35% P2O5 tartalom)

+ BIO-NPK-C formuláció

Gyors piaci replikáció globálisan.  

Progresszív Evolúció

Lépték növelésReplikáció

 >2022-2025

 + 10 új 3R projekt

 Globális bővülés

3R “Recycle-Recover-Reuse” evolúció

www.nutriman.net

BioFoszfát = Kulcsfontosságú TERMÉK (ID192) +  TECHNOLÓGIA (ID193)
Természetes P újrahasznosítás / terészetes P pótlás



• Szabályozott felszabadulású
VS. gyors felszabadulású
ásványi foszfát (eutrofizáció
vagy oldhatatlan formában a
talaj Ca kalcium tartalmához
kötve.)

• A talaj mikrológiai
struktúrájába beépülve a P
lassabban, de biztonságosabb
módon szabadul fel.

• Elősegíti a talajszennyezés
csökkentését és a talaj
természetes egyensúlyának
helyreállítását.

www.nutriman.net

BioFoszfát = Kulcsfontosságú TERMÉK (ID192) + TECHNOLÓGIA (ID193)
Természetes P újrahasznosítás / terészetes P pótlás



Nagy léptékű 3R zero emissziós pirolízis technológia Bio-Foszfát 
előállítására 20,800 t/év alapanyag kapacitással

www.nutriman.net



3R Technológia (ID193) versenyképessége és előnyei:

www.nutriman.net

• Magas anyag maghőmérséklet (850 °C), reduktív hőkezelés, speciális kezelési
körülmények.

• Egyedülálló felület- és anyagösszetétellel bíró végtermékek előállítása.

• Mono anyagáram: A 3R az állati csontörlemény magas hozzáadott értékű és gazdaságos
újrahasznosítására sepcializálódott.

• Energia felhasználás: autotermikus folyamat, többlet zöld energia termelése.

• Nulla kibocsájtású környezetei és klimatikus hatás: Minden halmazállapotú keletkező
anyagáram újrahasznosításra kerül vagy biztonságos és hasznos termékké lesz alakítva.

• Hozzáadott értékű innovatív műszaki tartalom: A 3R technológia egy IP-védett eredeti
találmány, komplex eredeti ipari formatervezés és megoldás minden elemében, forradalmi
innovatív mérnöki megoldásokkal, amelyeket kifejezetten állati csontok feldolgozására
koncentrált foszfor visszanyerésére lett tervezve.

• Ipari lépékű pirolízis üzem telepítési/üzemeltetési engedély: FES/01/0851-33/2015.



NUTRIMAN – Farmer Platform: 3R TECHNOLÓGIA részletes oldala

www.nutriman.net

https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_193

Magyar nyelvű 
információk

Technológiával kapcsolatos
ismeretek 8 nyelven:

• EIP-AGRI
formátumban
készült gyakorlati
összefoglaló,

• technológia adatlap,
• alkalmazás és

oktatási anyagok,
• audio-vizuális anyag
• infógrafika

https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_193


NUTRIMAN – Farmer Platform: 3R TECHNOLÓGIA
magyar nyelvű dokumentumok – elérhetőek/letölthetőek: 

www.nutriman.net

https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_193 • EIP-AGRI gyakorlati
összefoglaló,

• Technológia adatlap,
• Alkalmazás/oktatási

anyag,
• infografika

https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_193


NUTRIMAN – Farmer Platform: Bio-Foszfát TERMÉK oldal

www.nutriman.net

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192

Magyar nyelvű 
információk

A termékkel kapcsolatos
ismeretek 8 nyelven:

• EIP-AGRI
formátumban
készült gyakorlati
összefoglaló,

• technológia adatlap,
• alkalmazás és

oktatási anyagok,
• audio-vizuális anyag
• infógrafika

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192


www.nutriman.net

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192

NUTRIMAN – Farmer Platform: Bio-Foszfát TERMÉK
magyar nyelvű dokumentumok – elérhetőek/letölthetőek: 

• EIP-AGRI gyakorlati
összefoglaló,

• Technológia adatlap,
• Alkalmazás/oktatási

anyag,
• infografika

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192


Bio-Foszfát (ID192) termék demonstrációs programja (2019-
2021)

www.nutriman.net

Az ABC és különböző
bioszén termékek
biotechnológiai
formulációja



Bio-Foszfát (ID192) Biotechnológiai formuláció – Tichoderma 
harzianum talaj gombával
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• Természetes talaj mikrogomba.

• Antagonista tulajdonságokal rendelkezik a növényi
kórokozókkal szemben.

• Elősegíti a tápanyagok, így a foszfor, növények számára
történő felvehetőségét.

• Elősegíti a növények gyökérzetének egészséges
fejlődését, amivel a víz- és tápanyagfelvétel lehetőségeit
javítja.

• Fokozza a növények növekedését: növényi növekedést
serkentő hormonokat termel.

• Javítja a stressztűrő képességüket.

Trichoderma harzianum
Kolonizáció az ABC hordozón



Két lépcsős folyadék-szilárd fermentáció
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• ELSŐDLEGES CÉL: a csontszén hordozó kolonizációja Trichoderma
törzsekkel.

• A nagy mennyiségű hordozó anyag folyadék fázisban tartása csak
nagyon intenzív folyamatos keveréssel oldható meg, mely gátolja a
gombák növekedését és nem gazdaságos.

• A fonalas gombák folyadék fázisban alig képeznek spórákat.

• A szilárd fázisban létrejövő spórák jobb életképességgel és kiszáradással
szembeni nagyobb ellenálló képességgel rendelkeznek (tárolhatóság!).

A MEGOLDÁS: 

KÉT FÁZISÚ FOLYADÉK-SZILÁRD FERMENTÁCIÓ.



BioFoszfát (ID192) termék demonstrációs programja
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Tápanyagutánpótlás és növénytermesztési demonstrációk bodza, eper és
alma kultivációk vonatkozásban 300 kg/h – 800 kg/ha dózissal 2019-2021.

Cél 1: átállás ökológiai gazdálkodásra termelési költségnövelés nélkül
Cél 2: termés mennyiség növelése + > 10%
Cél 3: termés minőség/beltartalom növelése +
Cél 4: termés $ gazdasági érték € növelése + >20%
Cél 5: exportpoteciál növelése +



BioPhosphate (ID192) termék gazdaságossága
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• >10% hozamot biztosít, magasabb termés minőség.

• Javasolt dózis: 300-800 kg/ha növény és talaj típustól függően.

• A hatékonyabb P felhasználás következtében >10%-kal csökken a szükséges műtrágya
mennyisége.

• A Bio-Phosphate a műtrágya költséghatékony alternatívája (975 Euro/tonna ártól)

• 10-30%-kal alacsonyabb költség a növények által hasznosítható P2O5-tartalomra
számítva.

• < 1 év ROI a gazdálkodók számára.

• Biogazdálkodásban használható: magas hozzáadott értékű biztonságos élelmiszer
előállítása.

• A Bio-Phosphate fokozatosan hasznosuló tápanyag. Ezáltal a foszfor kimosódásból eredő
környezeti szennyezés költségeket minimalizálni lehet.
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JELENLEGI HELYZET:

• A jelenleg hatályos, trágyázásra vonatkozó EU-s szabályozások (2003/2003 EK rendelet) elsősorban a
hagyományos ásványi műtrágyákra vonatkoznak, jellemzően a kemoszintetikus extrahált termékekre.

• Egyre növekvő számban fordulnak elő az EU piacon olyan termésnövelő anyagok, melyeket
különböző szerves eredetű hulladékokból állítanak elő vagy pedig szerves és szervetlen anyagok
kombinációjából állnak ezekről a jelenlegi EU-s jogszabályok nem rendelkeznek. = EU
jogharmonizáció.

JOGHARMONIZÁCIÓ:

• Az Uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályokat tartalmazó, 2019. június 5-én
elfogadott 2019/1009-es számú EK rendelet 2022. július 16-án lép hatályba.

• Az elsődleges élelmiszer-előállítási ágazatnak meg kell felelnie a jövőbeli szabályozási változásoknak,
leginkább az Uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályokat tartalmazó rendelet
új, 2022 utáni funkcionális előírásainak.

Magyar nyelvű anyagok és hivatalos EU dokumentumok/jogszabályok:

https://nutriman.net/termesnovelo-anyagok-EU-jogszabaly

https://nutriman.net/termesnovelo-anyagok-EU-jogszabaly
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AZ ÚJ SZABÁLYOZÁS KULCS ELEMEI:

• Egy egységes piac létrejön a bio-alapú termésnövelő anyagok részére. 

• Megnyitja a piacot az új, innovatív, szerves termésnövelő anyagok előtt.

• Meghatározza a feltételeket, melyek mellett az adott termékek beléphetnek az egységes 
piacra.

• Új előírások a biztonsággal és a minőséggel kapcsolatban: 

• szigorú előírások a biztonságra, minőségre és az EU-ban szabadon forgalmazható 
valamennyi termésnövelő anyag címkézési követelményeire. 

• A gyártóknak a CE megjelöléshez, be kell bizonyítaniuk, hogy megfelelnek ezeknek a 
követelményeknek.

• Funkció szerinti termékkategóriák: melyek mindegyikére külön követelmény vonatkozik. 
Lehetővé teszik, hogy azok a termékek, melyek különböző alkotóelemekből állnak össze 
elérhetővé váljanak a piacon, amennyiben a komponensek mindegyike megfelel, annak a 
kategóriának, amelyhez tartozik.
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AZ ÚJ SZABÁLYOZÁS ELŐNYEI:

• Egyszerűbb az EU-ban kereskedelmi forgalomba hozható, szerves és visszanyert 
termésnövelő termékek harmonizált, minőségi szabványok szerinti értékesítése.

• A szerves és bio-alapú termésnövelő anyagok használatának ösztönzése. 

• Az innovatív és organikus trágyák piacra jutása könnyebb, melynek köszönhetően a 
gazdák számára több lehetőség válik elérhetővé.

• Csökkentek az egységügyi, környezeti kockázatok a fogyasztók számára. 

• A szerves, és egyéb bio-alapú termésnövelő anyagok esetében megtalálható 
maximális kadmium határérték (<1,5 mg/kg) meghatározása:

 Garantálja a magas szintű talajvédelmet. 

 Csökkenti az egészségügyi és környezeti kockázat. 
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AZ ÚJ SZABÁLYOZÁS ELŐNYEI - FOLYT:

• Az újrahasznosított alapanyagok alkalmazásának ösztönzése a különböző 
termésnövelő anyagok előállítása során.

• Elősegítik a körforgásos gazdaságot. 
• Csökken az importált alapanyagoktól való függést. 
• Az EU termésnövelő anyagokra vonatkozóan uniós szintű minőségi, biztonsági és 

környezetvédelmi kritériumok. 
• Nő a fogyasztói bizalom a termésnövelő anyagok biztonságának garantálásával 

(különös tekintettel a mérgező elemekre, a szerves szennyezőkre kiszabott 
rendelkezések miatt). 

• A belső piac teljes harmonizálása, megszünteti a nemzeti szabályok kölcsönös 
elismerésével és/vagy eltérésével kapcsolatos összes költséget, és biztosítaná az 
emberi egészség és a környezet egységes szintű védelmét.
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