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I. évfolyam 1. szám

Köszöntő

Kedves Kolléga!
A Magyar Növényvédelmi Társaság Hírlevelének első, kísérleti példánya azt a közös erőfeszítést jelképezi, amellyel munkánk
eredményeit a hazai és a nemzetközi növényvédelmi szakmához törekszünk eljuttatni. Fontosnak tartom, hogy a kevésbé
látványos, de értékes törekvéseink is fórumot kapjanak. A növényvédelmi szaklapok, honlapok és más kommunikációs
csatornák szervezése mellett Önöktől is várjuk a közlésre érdemes növényvédelmi információkat.
A 2012-es évet azzal a tudattal kezdtük, hogy a jelentős szervezeti változások után stabilizálhatjuk feladatainkat.
Vállaltuk, hogy a Növényvédelem Tudomány ügyét képviseljük a döntéshozók, a szakma és a társadalom irányában, egy nyitott
szervezet keretein belül. Célunk a szakmai párbeszéd és véleménynyilvánítás lehetőségének fenntartása, tudományos és
szakmai kapcsolatok létrehozása a kutatás, az oktatás, a gyártók, a forgalmazók, a szakigazgatás és a termesztés területein
dolgozó szakemberek között. Célunk továbbá a növényvédelem társadalmi elismertségének, tapasztalatai hasznosításának és
fejlődésének előmozdítása, a növényvédelem oktatás színvonalának emelése és mindezeken keresztül az emberi egészség, a
természeti környezet, és a növény és állatvilág megóvása és védelme. Minden egyes kollégámra büszke vagyok, aki tudása
legjavát adva kiveszi a részét ebből a munkából. Örömmel tölthet el bennünket, hogy fontos szerepünk van a növényvédelmi
munkában és alakítói vagyunk a változásoknak.
Bízom abban, hogy a Hírlevél erősíti közösségünket.
Közös munkánkhoz erőt és jó egészséget kívánok!
Dr. Kőmíves Tamás,
az MNT elnöke

Aktuális megújulás: A Magyar Növényvédelmi Társaság közgyűlése, 2012.05.07., Budapest, NÉBIH
Ismét elérkezett a Magyar Növényvédelmi Társaság közgyűlésének ideje, ami 2012. május 7-én 15 órai kezdettel lesz a NÉBIH
Székházban (1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.).
Bővebben:
-

Meghívó a Magyar Növényvédelmi Társaság közgyűlésére: http://www.hu-pps.org/
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Aktuális lehetőség: Nemzetközi Parlagfű Nap (International Ragweed Day), 2012.06.23.
A Nemzetközi Parlagfű Társaság javaslata alapján idén először a nyár első szombatján, 2012. június 23-án kerül megrendezésre
a Nemzetközi Parlagfű Nap (International Ragweed Day).
Bővebben:
-

Nemzetközi Parlagfű Nap (International Ragweed Day): http://www.hu-pps.org/

Aktuális parlagfű felhívás: Már most el kell kezdeni a parlagfű elleni védekezést! 2012-ben is!
A parlagfű 7 és 25°C között csírázik. Már most találunk csíranövényeket, amelyek júliusban szórják pollenjeiket, amely az
allergiás megbetegedést okozza. Már a csíra- és fiatal növény korban ismerjük fel, gyökerestől húzzuk ki. Különös figyelmet
fordítsunk a madáretetők környékére, a komposzttal javított virág- és zöldségágyásokra, kővázákra.
Bővebben:
-

Az egyes kultúrákban a védekezési lehetőségekről tájékozódhat: http://www.mgszh.gov.hu/

Aktuális figyelem felhívás: AKG programban nem használható növényvédő szerek!
Közlemény, mely szerint az agrár-környezetgazdálkodási támogatás során nem alkalmazhatóak bizonyos növényvédőszerhatóanyagok, valamint az azokat tartalmazó növényvédő szerek köre.
Bővebben:
-

További információk: http://www.magyarnovenyorvos.hu/Hirek_rovidZoom.asp?RowId=40000000

Aktuális permetezési felhívás: Klórpirifosz a repce zöldbimbós állapotától tilos!
A méhek védelme érdekében a klórpirifosz és klórpirifosz-metil használata a repce zöldbimbós állapotától tilos. A kijuttatás
utolsó időpontja a repce zárt bimbós fenológiai állapota (BBCH 50).
Bővebben:
-

A klórpirifosz használata a repce zöldbimbós állapotától tilos:
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig

Aktuális figyelem felhívás: Olcsó növényvédő szernek gyilkos a leve!
Az engedélyezett, legális növényvédő szerek szakszerű használata feltétlenül biztonságos, míg az illegális termékek használata
komoly kockázatot rejt magában.
Bővebben:
-

További információk: http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig

Aktuális támogatási felhívás: Adója 1 %-ával támogassa szakmai társaságunkat!

Kedves Tagtársunk! Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa szakmánk fejlődése érdekében fáradozó társaságunkat!
Adószámunk: 18146248-1-41
Bővebben:
-

Felhívás az 1 %-os adóval történő támogatásunkra: http://www.hu-pps.org/
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Az 58. Növényvédelmi Tudományos Napok

A Magyar Növényvédelmi Társaság az MTA Növényvédelmi Bizottságával, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium
Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályának Növény és Talajvédelmi Osztályával együtt szervezte meg a Növényvédelmi
Tudományos Napokat. A hazai növényvédelem nagy múltú, több mint fél évszázada megrendezett eseményét 2012. február
21–22-én az 58. alkalommal tartottuk meg.
A mezőgazdaság e kiemelt fontosságú területének tudományos és gyakorlati eredményeinek színvonalas közzétételéhez és
vitájához a Magyar Tudományos Akadémia, az MTA Agrártudományi Központ Növényvédelmi, valamint Talajtani és
Agrokémiai Intézetei voltak a helyszínei. A rendezvény a növényvédelmi kutatás, oktatás, szakigazgatás és gyakorlat számos
jelenlegi és jövőbeni kérdésével, problémájával, valamint azok megoldásával foglalkozott innovatív módon.
Bővebben:
-

Az 58. Növényvédelmi Tudományos Napok programja és a kiadványa elérhető a Magyar Növényvédelmi Társaság honlapján:

http://www.hu-pps.org/58ntn/58ntn.html
Rövid tájékoztató a kormányzati honlapon: http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesiminiszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-es-agrar-szakigazgatasert-felelosallamtitkarsag/hirek/kornyezetbarat-vedekezesi-modok-a-kartevok-ellen

-

Részletes beszámoló (Megjelent a Magyar Mezőgazdaság 2012.03.07-i számában – első/második rész): http://www.hu-pps.org/

-

Kitüntetések átadása során elhangzott, fényképekkel illusztrált, rövid méltatások: http://www.hu-pps.org/

Megalakult a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
Új hatóság, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) ellenőrzi március közepétől a magyar élelmiszerellátást a
termőföldtől az asztalig, azaz a termeléstől kezdve a feldolgozáson, szállításon keresztül egészen az értékesítésig. A szervezet
célja, hogy a fogyasztók ellenőrzött, biztonságos élelmiszerhez jussanak.

3

Bővebben:
-

A termőföldtől az asztalig felügyeli az élelmiszerláncot az új hivatal (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)):
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-es-agrar-szakigazgatasert-felelosallamtitkarsag/hirek/a-termofoldtol-az-asztalig-felugyeli-az-elelmiszerlancot-az-uj-hivatal

-

A 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet értelmében 2012.03.15-től a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal néven folytatja működését: http://www.mgszh.gov.hu/aktualitasok/hirek/nebih_vezeto.html

Élelmiszerlánc-felügyeleti díj
Az év elejétől bevezetett élelmiszerlánc-felügyeleti díjjal kiegyensúlyozott, arányos teherviselés valósul meg a teljes
élelmiszerlánc felügyelet területén, szemben az eddigi, a hús-szektort aránytalanul terhelő díjfizetési rendszerrel.
Bővebben:
-

Arányos élelmiszerlánc-felügyeleti díj: http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesiminiszterium/hirek?page=6

-

Tájékoztatás az élelmiszerlánc-felügyeleti díjról: http://www.kormany.hu/download/1/83/80000/közlemény_élelmiszerláncfelügyeleti%20díj.pdf

A Gyommentes Környezetért Alapítvány, Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társasága 29. Találkozója, a
Magyar Gyomkutató Társaság 18. Konferenciája (2012. március 8-9., Balatonszemes)
A Gyommentes Környezetért Alapítvány, Dr. Ujvárosi Miklós Gyomismereti Társasága 29. Találkozója, valamint a Magyar
Gyomkutató Társaság 18. Konferenciája a gyomnövényekkel és a gyomirtással foglalkozó szakemberek több évtizede évenként
megtartott, szokásos szakmai találkozója. Az aktuális szakmai kérdések tisztázása céljából részben felkért, részben felhívásra
jelentkező előadások hangzanak el, melyek meghallgatását követően élénk szakmai megvitatásra kerül sor.
Előadások:
-

„Növényföldrajzi-ökológiai elemzések” – Dr. Kazinczi Gabriella előadása: http://www.hu-pps.org/

-

„Gyomfelvételezések térinformatikai eszközök felhasználásával” – Dr. Reisinger Péter előadása: http://www.hu-pps.org/

-

„Országos Szántóföldi Gyomfelvételezések” – Dr. Novák Róbert előadása: http://www.hu-pps.org/

-

„Transzgenikus kultúrnövények termesztésének előnyei és hátrányai” – Dr. Heszky László előadása: http://www.hu-pps.org/

Szakmai előadások az MNT Növényvédelmi Klubjában
A Magyar Növényvédelmi Társaság Növényvédelmi Klubjában havi rendszerességgel, előzetes felkérés alapján, színvonalas
szakmai előadások hangzanak el és kerülnek megvitatásra baráti körben, de szigorú szakmai következetességgel az aktuális
szakmai kérdések tisztázása céljából.
Bővebben:
-

Az „EU növényvédelemmel kapcsolatos tevékenységéről szerzett tapasztalatok” című, a Növényvédelmi Klub 2012. január 9-i

-

Dr. Molnár János előadása a Növényvédelmi Klubban (Növényvédelem, 2012. március): http://www.hu-pps.org/

-

„Nemzetközi összehasonlításban is kiegyensúlyozottan működik a hazai növényvédelem” címmel interjú Dr. Molnár Jánossal

ülésén elhangzott előadás vázlata: http://www.hu-pps.org/

(Mezőhír, 2012. február): http://www.hu-pps.org/
-

„Aktuális növényegészségügyi feladatok a károsítók behurcolásának és továbbterjedésének megakadályozásában” című, a
Növényvédelmi Klub 2012. április 2-i ülésén Szőnyegi Sándor által tartott előadás: http://www.hu-pps.org/
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Részvétel nemzetközi szakmai rendezvényeken
Ismeretes, hogy a növényvédelem állandóan fejlődő és ezért szüntelen figyelmet kívánó szakterület. A különböző nemzetközi
szakmai rendezvényeken elhangzott és megvitatott előadásokat figyelemmel kísérjük.
Bővebben:
-

26. Német Gyombiológiai és Gyomirtási Konferencia 2012. március 11-13. Braunschweig, Németország: http://www.hu-

pps.org/
-

2. Nemzetközi Parlagfű Konferencia 2012. március 28-29. Lyon, Franciaország: http://www.hu-pps.org/

Növényvédőszer-engedélyezéssel kapcsolatos szakmai információk
A növényvédőszer-engedélyezés gyakran változik és emiatt fáradhatatlan odafigyelést kíván. A különböző szakterületen
megjelenő legújabb ismeretekre odafigyelünk.
Bővebben:
-

Az Európai Bizottság növényvédőszer-engedélyezéssel, illetve növényvédőszer-maradékkal kapcsolatos jogszabályalkotást illető
tevékenységével kapcsolatos szakmai ülések napirendjei és döntéseinek összefoglaló beszámolói:

http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/phytopharmaceuticals/index_en.htm
-

-

-

-

NÉBIH tájékoztató a növényvédő szerengedélyek érvényességének 2012. évi felülvizsgálatáról:
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/novszereng/eng_szerek
NÉBIH tájékoztató a párhuzamos növényvédőszer-behozatali engedélyekről:
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/kozerdeku_adatok/parhuzamos_eng/parhuzamos
_behoz_eng_2012
NÉBIH tájékoztató az eseti növényvédőszer-felhasználási engedélyekről:
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/kozerdeku_adatok/eseti_eng/eseti_felhaszn_eng
edelyek_2012
NÉBIH tájékoztató a növényvédőszer-gyűjtőcsomagokról:
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/kozerdeku_adatok/gyujto_hoz/gyujtocsomag_hoz
zj_tara_2012
NÉBIH 2010. évi növényvédőszer-forgalmi jelentése:

http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/kozerdeku_adatok/szerfor
galom
-

Tájékoztató levél a kötelező adatszolgáltatásról a 2011. évi növényvédőszer-forgalmi jelentést illetően:
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/kozerdeku_adatok/

A magyar légi növényvédelem szakmai támogatása
A növényvédő szerek légi kijuttatásának fenntartása érdekében számos szakmai tevékenység történik. A KAMOV Iroda
támogatásával történik az évenkénti lapáthosszabbítás. A mezőgazdasági légi járművezetők szokásos szakmai továbbképzése
megtörtént. A légi kijuttatást szabályozó rendelet módosítása megjelent.
Bővebben:
-

A Kamov helikopterek 2012-re vonatkozó orosz szakértői vizsgálatai hazánkban sikeresen lezárultak: http://www.hu-pps.org/

-

Rövid beszámoló a mező- és erdőgazdasági légi járművezetők 2012. január 30 - február 2-én, Monoron tartott továbbképzéséről:

-

A Mezőgazdasági Repülők Érdekvédelmi Szövetsége (MERÉSZ) 2012. évi továbbképzésén elhangzott szakmai előadások:
http://meresz.info/taxonomy/term/8
"Hazai és nemzetközi érdekérvényesítés a fenntartható mezőgazdasági légi munkavégzés standard- és jogalkotó fórumain" címmel

http://www.hu-pps.org/

-

Dr. Molnár János által a légi továbbképzésen tartott előadás: http://www.hu-pps.org/
-

„Felkészültek a mezőgazdasági repülők” - beszélgetés Kovács Andrással, a MERÉSZ elnökével (Mezőhír, 2012. április):

http://www.hu-pps.org/
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-

Szigorodtak a légi permetezés feltételei: http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-esagrar-szakigazgatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/szigorodtak-a-legi-permetezes-feltetelei
A vidékfejlesztési miniszter 34/2012. (IV. 6.) VM rendelete a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.)
FVM–GKM–KvVM együttes rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 2012. évi 41. száma): http://www.hu-pps.org/

Egyéb szakmai információk
A növényvédelem szerteágazó szakterület és gyorsan fejlődik. A különböző területen megjelenő szakmai információkat
figyelemmel kísérjük.
Bővebben:
-

Megjelent "Az ötödik országos gyomfelvételezés Magyarország szántóföldjein" című kiadvány a Vidékfejlesztési Minisztérium
gondozásában: http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-es-

agrar-szakigazgatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek
-

Kifogásolt szermaradék adatok. Az 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet 2/A §-a alapján történő közzététel:

-

"Változhatnak a fa csomagolóanyagok kezelésének előírásai" címmel rövid tájékoztató a kormányzati honlapon:
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-es-agrar-szakigazgatasert-felelosallamtitkarsag/hirek/valtozhatnak-a-fa-csomagoloanyagok-kezelesenek-eloirasai
"Büntetik a növényvédelmi bejelentési kötelezettség elmulasztóit" címmel rövid tájékoztató a kormányzati honlapon:

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=5&type=304#!DocumentBrowse

-

http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-es-agrarszakigazgatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/buntetik-a-novenyvedelmi-bejelentesi-kotelezettsegelmulasztoit
-

Engedéllyel szedhetők a földalatti gombák (Jövőre csak eredményes képzés után és írásbeli engedély megszerzését követően
gyűjthetők a földalatti gombák (összefoglaló néven triflák)): http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesiminiszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-es-agrar-szakigazgatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/engedellyel-szedhetok-afoldalatti-gombak

-

Összefogás Európa erdeinek védelmére (Az érintett országok szakembereinek sikerül tető alá hoznia egy joghatással bíró európai
erdőegyezményt): http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-es-agrarszakigazgatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/osszefogas-europa-erdeinek-vedelmere

A Hírlevelet készítette: Dr. Molnár János
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