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Fontos!
Szerencsére sok termelő hallott már róla, hogy a munkájukat
érintő jogszabályokban komoly változások történtek, s sok a
bizonytalanság is ezzel kapcsolatban mindenki részéről. Ezért
felkértük Stirbicz Nándor János osztályvezetőt (Csongrád
Megyei Kormányhivatal), hogy emelje ki a 2016-től életbe
lépett fő változásokat.
Ezúton tájékoztatom, hogy 2016.01.06. napján a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendeletben
(a továbbiakban: Rendelet) változások történtek.
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül adunk tájékoztatás a
jogszabályban történt főbb változásokról. A változások a
szövegben vastag betűvel kerültek kiemelésre.
A módosításokon kívül tájékoztatásunk kiterjed azokra a
növényvédő szer felhasználást szabályozó rendelkezésére,
amelyekre különösen felhívjuk a figyelmet.
A Rendelet Értelmező rendelkezésében (1§) az alábbi új
fogalmak kerültek be:
- házi kert: lakott területrészhez kapcsolódó, jellemzően
saját felhasználásra szolgáló, haszon- vagy dísznövények termesztésére használt terület,
- lakott területrész: a település olyan bel- vagy külterülete, amelyen a tulajdonosok az év valamely szakában
életvitelszerűen tartózkodnak,
- növényorvos: a 17. § (2) bekezdése szerinti, felsőfokú
növényvédelmi képesítéssel rendelkező személy,
- növényvédelmi munkavégző: a 18. § (1) bekezdés a)-d)
pontjában felsorolt képesítéssel rendelkező személy
(megjegyzés:alábbiakban található)
6. § (2) Közterületen, lakott területrészen, üdülőterületen
- ideértve az ott áthaladó vasúti pályatestet is -, közösségi célt
szolgáló területen (így különösen oktatási, egészségügyi,
szociális intézmények, vallási közösségek intézményeinek
területén), házi kertben és jogszabály rendelkezése szerint
az ingatlantulajdonos kezelésébe utalt közterületen
kizárólag az engedélyokirat szerint, II. vagy III. forgalmi
kategóriába tartozó növényvédő szerek használhatók fel.
(2a) Közterületen, valamint közösségi célt szolgáló területen
közterületi felhasználásra engedélyezett növényvédő szer a
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarában (a továbbiakban: Növényorvosi Kamara) tagsággal
(a továbbiakban: növényorvosi kamarai tagság) rendelkező
szakirányító irányításával juttatható ki. Ez a rendelkezés nem
vonatkozik a jogszabály rendelkezése szerint az
ingatlantulajdonos kezelésébe utalt közterületen végzett
kezelésre.
(2b) Növényvédő szer közterületen és közösségi célt szolgáló
területen történő kijuttatásáról az érintett lakosságot a helyben
szokásos módon tájékoztatni kell.
(2c) Autópálya, autóút, főút besorolású közutak és
vasutak lakott területen kívüli szakaszai bármely forgalmi
kategóriájú növényvédő szerrel kezelhetők.
(3) A növényvédő szerekkel folytatott valamennyi tevékenységet úgy kell megszervezni, hogy az elszóródás és a hulladékképződés a lehető legnagyobb mértékben elkerülhető legyen.
(4) A jogellenesen forgalmazott növényvédő szert és annak
csomagolóanyagát - a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló külön
jogszabályban meghatározott hulladék minősítési eljárás
befejeződéséig - veszélyes hulladékként kell kezelni.
(5) Növényvédő szer lakott terület közvetlen szomszédságában, nem kézi erővel hajtott géppel történő
kijuttatásáról az érintett területtel határos ingatlanon tartózkodókat a kezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell.
9. § (5) A csávázott vetőmagról ledörzsölődő port pneumatikus vetőgéppel történő vetés esetén, az elsodródás
megakadályozása céljából megfelelő csővezetékkel,
eszközzel (deflektorral) a talaj felszínére vagy a barázdába
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kell vezetni, abban az esetben, ha azt a csávázószer
engedélyokirata előírja.
19. § (1) Végfelhasználó számára I. forgalmi kategóriájú
növényvédő szert a forgalmazó csak növényorvosi vény
ellenében adhat át.
(2) I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer
vásárlására és szállítására az arra nem jogosult személy
csak a szakirányító által a 4. melléklet szerint kiállított,
egyszeri vásárlásra jogosító növényorvosi vénnyel
jogosult.
20. § Ha egy vállalkozás más számára végez növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet, a munkavállalónak
vagy a tagnak meg kell felelnie a növényvédelmi
szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó képesítési és ha a növényvédelmi tevékenységet I. forgalmi kategóriájú
növényvédő szerrel végzik - a növényorvosi kamarai
tagsági követelményeknek is.
21. § (7a) A növényvédő szer forgalmazására, vásárlására,
felhasználására vagy a növényvédelmi szolgáltatásra
vonatkozó valamely előírásnak a (7) bekezdésben fel nem
sorolt módon, egy éven belül történő ismételt megsértése
esetén a megyei kormányhivatal az engedéllyel rendelkezőt továbbképzésre kötelezi. Amennyiben az engedéllyel
rendelkező egy éven belül nem tesz eleget a továbbképzési
kötelezettségének, a megyei kormányhivatal az engedélyét
visszavonja.
(7b) A visszavonás tényét a NÉBIH a honlapján közzéteszi.
Új engedély a (7) bekezdés a) pontjában és a (7a) bekezdésben meghatározott esetben az engedély visszavonásától számított két év, a (7) bekezdés b) és c) pontjában
meghatározott esetben pedig a visszavonástól számított
egy év elteltét követően, a (8) bekezdés szerinti továbbképzésen való részvétel után adható ki.
(8) Az engedéllyel rendelkező személynek 5 évenkénti vagy
folyamatos, a miniszter által meghatározott intézmények által
szervezett, valamint az előírt feltételek és tematika szerinti
szakmai továbbképzésen kell részt vennie. A továbbképzés
időtartama növényorvosok esetében 40 tanóra, a 18. § (1)
bekezdés a) és b) pontjában meghatározott képesítéssel
rendelkező személyek esetében 24 tanóra (technikus,
méregr.k., szak –és bet. Munkás) a 18. § (1) bekezdés c) és
d) pontjában meghatározott képesítéssel rendelkező
személyek esetében (felsőfokú vizsga, 80 óra) 8 tanóra. A
továbbképzés szakmai ismeretanyagának elsajátítása nem
vizsgaköteles. A továbbképzésen való részvételről a
továbbképzést végző intézmény tanúsítványt állít ki, ha a
kötelezett a továbbképzés óráinak legalább 90%-án részt vett.
A tanúsítvány kiállítására a Növényorvosi Kamara
jogosult, együttműködésben azzal a szervezettel vagy
intézménnyel, amely a továbbképzésen résztvevők képesítésének megfelelő képzési akkreditációval rendelkezik.
22. § (1) A felhasználási tevékenységet folytató felelőssége
kiterjed a növényvédő szerek jogszabálynak megfelelő
vásárlására, szállítására, tárolására és kijuttatására vonatkozó
tájékoztatásra, kijuttatására, a keletkezett hulladék előírásszerű kezelésére, a növényvédő szer címkeszövegében
megfogalmazott előírások betartására, valamint az ezekkel
összefüggő egyéb tevékenységekre. Az ebből származó
kötelezettségek csak más növényvédelmi szolgáltatásra
jogosultra, vagy az időközben megszerzett megfelelő
engedélye esetén, a megrendelőre ruházhatók át.
(2) A 4. melléklet szerinti növényorvosi vény kiállításával a
szakirányítónak az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti
felelőssége keletkezik, amely kiterjed - a kiürült és szabályszerűen megtisztított csomagolóeszköz kezelésén kívül valamennyi, a növényorvosi vényen szereplő növényvédelmi tevékenységre, függetlenül az általa vállalt vagy végzett
ilyen tevékenységtől.
(3) A növényorvosi vényt mint szigorú számadású, egyszeri
vásárlásra jogosító bizonylatot a Növényorvosi Kamara adja
ki.
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(4) A növényorvosi vény elektronikus úton is kiállítható,
amennyiben a szakirányító a Növényorvosi Kamara által
erre a célra kialakított, megfelelő biztonsági elemekkel
ellátott informatikai rendszert működtet.
(5) A szakirányító növényorvosi vényt kizárólag olyan
személy részére állíthat ki, akivel a növényvédelmi szolgáltatás nyújtására irányuló írásbeli szerződést kötött. A
növényvédelmi szolgáltatásra vonatkozó szerződés
megkötését a növényvédelmi szolgáltatónak 15 napon
belül a 9. mellékletben foglalt adattartalommal elektronikus úton be kell jelentenie a NÉBIH által működtetett
internetes felületen. A szerződés megszűnését, valamint
azon módosításait, amelyek a 9. melléklet szerinti adattartalmat érintik, 15 napon belül kell bejelenteni.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt szerződés időtartama nem
lehet rövidebb egy vegetációs időszaknál, amely az
elővetemény betakarításától a főnövény betakarításáig
tart. Közterületen végzett növényvédelmi kezelés esetén a
szerződés időtartama rövidebb lehet egy vegetációs
időszaknál.
(7) A növényvédelmi szolgáltatás igénybevételével érintett
területre egyidejűleg csak egy szerződés lehet hatályban.
(8) A növényorvosi vény kizárólag az (5) bekezdésben
foglalt szerződés hatályának időtartama alatt használható
fel, a növényorvosi vény kiállításától számított 30 napon
belül.
(9) Helyettesítő növényvédő szer kizárólag akkor adható
ki, ha a szakirányító ezt a növényorvosi vényen
feltüntette. Egy növényorvosi vényen maximum három
helyettesítő növényvédő szer tüntethető fel.
(11) Növényvédő szer felhasználása során elkövetett
jogszabálysértés esetén, amennyiben a NÉBIH a
kockázatbecslése során olyan elfogadhatatlan kockázatot
állapít meg az ember, az állat egészségére vagy a
környezetre vonatkozóan, amely nem kezelhető kockázatcsökkentő intézkedésekkel, a megyei kormányhivatal
elrendeli
a) a kifogásolható növényi kultúra megsemmisítését,
b) álló kultúra esetén az az évi termés megsemmisítését.
23. § (3) Növényvédő szer raktár vezetésével, illetve I.
forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel történő raktári
tevékenység végzésével szakirányító vagy annak felügyelete
mellett legalább a 18. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
szakképesítéssel rendelkező növényvédelmi munkavégző
bízható meg.
26. § (1) Növényvédő szereket - a szoba- és balkonnövények, valamint házikerti dísznövények ápolására
engedélyezett készkiszerelésű, III. forgalmi kategóriájú
növényvédő szerek kivételével - tilos élelmiszerekkel és
takarmányozás célját szolgáló anyagokkal egy légtérben
árusítani, tárolni, valamint szállítani.
30. § (1) Az értékesítési célra szánt növény, növényi termék
előállítása, raktározása és feldolgozása során végzett
növényvédő szeres kezelésekről a 2. melléklet szerint vezetett
vagy tartalmában annak megfelelő permetezési napló, vagy a
külön jogszabály szerint a támogatási időszak alatt kötelezően
vezetendő Gazdálkodási Napló nyilvántartást folyamatosan
kell vezetni, amelyet az utolsó bejegyzést követő 3 évig meg
kell őrizni.
35. § (1) A növényvédelmi szolgáltatás és árutermelés során
használt növényvédelmi gépeken - a kézi, illetve háti
növényvédelmi berendezések kivételével - háromévente a 3.
melléklet szerinti időszaki felülvizsgálatot (a továbbiakban:
felülvizsgálat) kell végezni.
(2) A növényvédelmi gépek felülvizsgálatát kérelemre a
Növényorvosi Kamara által üzemeltetett felülvizsgáló állomások (a továbbiakban: felülvizsgáló állomások) végzik
el. A felülvizsgálat elvégzésére feljogosító tanúsítványt az
Intézet adja ki.
(3) A felülvizsgálat rendjét és az Intézet által tanúsított

2. oldal
felülvizsgáló állomások jegyzékét az Intézet javaslatára a
NÉBIH a honlapján teszi közzé.
Különösen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Rendelet 18 § (2)
bekezdés szerint c) pontja szerint az (1) bekezdés c)-d)
pontjában említett személyek jogosultak - a növényvédelmi
szolgáltatás kivételével - a II. és a III. forgalmi kategóriájú
növényvédő szerrel folytatott bármely tevékenységre, illetve a
szakirányító felügyelete és felelőssége mellett jogosultak
növényvédelmi munkavégzőként részt venni az I., II. és III.
forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott bármely
tevékenységben.
További kérdés esetén kérjük, forduljon a növényvédelmi
felügyelőkhöz vagy hívja a CSMKH Élelmiszerlánc-biztonsági
és Földművelésügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi
Osztályát 06 62/535-740.
S akkor egy növényvédelmi szakmérnök szemével, aki eléggé
sok termelővel tartja közvetlenül és közvetve a kapcsolatot, s
a napi gyakorlat amiben érdemes a termelőknek elgondolkozni
s ha kell akkor változtatni.
Az élelmiszer biztonság mindenek felett. Ez ennek a
rendelet módosításnak az első és második olvasata is. S
ennek egyik útja a minél pontosabb nyomon követhetőség.
Azzal, hogy a termelőnek szerződést kell kötnie és adatokat
szolgáltat, hogy melyik blokkazonosító és helyrajzi számú
területén, mekkora felületen, milyen növényt termel, s azt a
növényvédelmi szakirányító a szerződés kötést követő 15
napon belül köteles feltölteni a NÉBIH felületére, gyakorlatilag
egy kis munkával mindent láthatnak. A gyártók által eladott
növényvédő szert, a nagykereskedők által tovább adott, s a
gazdaboltok által a termelőknek eladott szert, adott esetben
egy célvizsgálat esetén akár azt is lekövethetik, hogy mely
gyártó, melyik szere, milyen kultúrában lett felhasználva adott
területen, adott körzetben. A gyártó köteles adatot szolgáltatni,
hogy melyik nagykereskedőnek mit, mennyit adott el, a többi
kereskedelmi partnernek úgyszintén. S ettől kezdve már csak
matematika és statisztika, hogy bármit kiszűrjenek. A fekete
technológiák nagymértékű csökkenése várható ettől az
intézkedéstől. A 22.§ (11) pontja kimondja a kifogásolható
növényi kultúra megsemmisítését. Fekete technológia
esetén, azaz ha adott kultúrában nem engedélyezett növényvédő szert használnak, akkor azt az eddigi gyakorlat alapján

meg fogják semmisítetni, természetesen a termelő költségére.
S itt jön a jogos kérdés a termelő részéről, hogy jó-jó, de akkor
legyen a hónapos retekben, a salátában, s sorolhatnánk az
összes kis kultúrát, engedélyezett növényvédő szer. Ami
sajnos nincs. Ezt az illetékes hatóságoknál a magam részéről
többször szorgalmaztam, sőt azt kell mondanom, hogy értő
fülekre talált, de azzal, hogy ezt ne egy kereskedelemben
érdekelt személy képviselje, hanem ott van a termelők
érdekképviseleti szervezete, az Agrár Kamara, a Zöldséggyümölcs tanács, stb. azok kezdeményezzék, s lehet
megoldást találni. S természetesen a fekete technológiákba
tartozik a Szerbiából illegálisan behozott (Olitref, Hungazin,
Unifosz, Galition és társai) növényvédő szer is. Csak
megjegyzem, mint kereskedő, hogy több rendszeres határon
túli vásárlónk van a Magyarországon kapható megbízható,
nem hamisított növényvédő szer miatt, s több termelő
elmesélte, hogy a Szerbiából illegálisan behozott DE OLCSÓ
növényvédő szer nem hatott, újra kellett csinálni. Akkor csak
kérdezem, hogy melyik az olcsó? Plusz kockáztatja, hogy
Magyarországon kivont szerrel történő kezelésért komoly
bírságot és a kultúra megsemmisítését kockáztatja, alap
esetben. S egypár gyakorlati példa, hogy szinte biztosan
szerződést kelljen kötni: Az Afalon, a Racer a gyökérzöldségekben használt gyomirtók, a gabonafélék, a kukorica
gyomirtóinak nagy része, szinte mindegyike I-es forgalmi
kategóriás, azaz felhasználásához szerződéssel kell
rendelkezni. Lényeges, hogy egy terület, egy vegetációs
időszakban, csak egy szerződéssel rendelkezhet, azaz ha év
elején a termelő valamelyik növényvédelmi mérnökkel
szerződést köt, akkor év közben nem gondolhatja meg magát.
Ugyanakkor az is igaz, hogy adott termelő más-más
területeivel több növényvédelmi mérnökkel is szerződést
köthet, itt a terület a meghatározó. Éven belül, ha egy
területen több kultúra van, pl. korai burgonya után másod
vetésben sárgarépa, akkor a két kultúrát mással NEM
szerződheti le külön-külön, mert egy vegetációs időszak 22.§
(6).
Beszélgetésekben felmerült, hogy ha szerződést kötöttem a
szakirányítóval, akkor attól kezdve az a felelős, hiszen a 22. §
(2)szerint a vény kiállítással felelőssége keletkezik
gyakorlatilag a göngyöleg kivételével mindenre, s ettől kezdve
dörzsölhetem a tenyerem, hogy ha elrontok valamit, akkor
majd a növényvédőst veszik elő. Ugyanakkor a 22. § (1)

pontja kimondja, hogyha a növényvédős megfelelő engedélyekkel rendelkező személyekkel (80 órás növényvédelmi
tanfolyam) köt szerződést akkor a felelősség átruházható.
Tehát ha zöldkönyves termelővel köt szerződést, akkor a
felelősség átruházható, akinek pedig nincs ilyen végzettsége
azzal nem fognak szerződést kötni. A zöldkönyv nem jogosít
fel másnak nyújtandó szolgáltatásra, permetezésre, tehát a
szomszédnak, a ismerősnek nem permetezhetek vele, sőt
meg sem vásárolhatom neki a szert, mert neki éppen nincs
zöldkönyve. A zöldkönyv megléte feltételezi az olvasás képességét, s annak értelmezését, a címkeszöveg szerinti felhasználást, s a növényvédős felelőssége nem is terjedhet ki az
okszerű elsodródás mentes kijuttatásra. Köteles tájékoztatni a
felhasználót a betartandó szabályokra, mire kötelező és mire
érdemes odafigyelni a felhasználás során, de például a szer
adagolása, százalék számítás már nem, legfeljebb segíthet
benne.
Gyakori kérdés, hogy a növényvédősnek ott kell-e lennie az Ies forgalmi kategóriás szer kijuttatásánál. Alap esetben nem,
kivétel a közterület, ahol jelenlétet kell biztosítani, de ott meg
nem használható I-es kategóriás szer, csak II-es és III-as. A
növényvédős érdeke ugyanakkor, hogy elérhető legyen, ha
bármilyen kérdés merülne fel, s a módosítás azért rendelkezik
a kötelező helyettesről is, ami a szerződés része. S itt
szeretném még nyomatékosítani, hogy lakott területrészen,
házi kertben Nem használható I-es kategóriás szer. Lakott
területrész a tanya, a zártkert, ha a tulajdonos életvitelszerűen
ott lakik.
Kérek mindenkit, hogy vegye ezeket a változásokat komolyan,
mert valószínűsíthető, hogy azért vezetik be, mert rendet
szeretnének tenni ezen a területen a mi, mint fogyasztok
érdekében. Nem hivatalos értesülés szerint (pletyka) a
Növényvédelmi Központi Szolgálathoz 12 embert vesznek fel
ezen jogszabályi változások betartatására, s 2016-ban 2
kiemelt megye lesz, Csongrád és Pest.
Amikor szerződést kötünk az részben bizalmi kérdés is, hogy
olyan szakembert válasszunk akiben megbízunk. A Kertészek
kis/Nagy Áruháza Kft. részéről vállaljuk ezen szerződések
megkötését koordinálását, s ahogy eddig is úgy a jövőben is
állok a termelők rendelkezésére.
Tisztelettel: Knipf Róbert (30/515-6077)
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

Új gyomirtó szer minden
fajta burgonyában
A burgonya gyomirtása soha nem egyszerű feladat, melynek
egyik oka talán, hogy kevés hatóanyag közül tudunk
választani. Ezért mindig örömteli, ha új hatóanyag – termék –
érkezik, mellyel számolhatunk a növényvédelmi technológiánk
kialakításában.
A Proman-ban található metobromuron is régi – új hatóanyag.
Régi, mert ezelőtt tíz-tizenöt éve még használtuk, és új, mert
az idei évtől újra elérhetővé vált a Belchim Crop Protection Kft.
forgalmazásában.
A metobromuron az ureák csoportjába tartozik. A gyomnövények a készítményt főleg gyökéren keresztül veszik fel és
xilémben transzlokálódik a levelek felé, ahol gátolja a
fotoszintézist. Klorózis és a levél szöveteinek a nekrózisa
figyelhető meg a fotoszintézis beindulása után. A készítmény
preemergensen alkalmazható számos kétszikű és néhány
egyszikű gyomnövény ellen. Korszerű folyékony formulációjának köszönhetően könnyen keverhető más növényvédő
készítményekkel.
Milyen előnyökkel számolhatunk a Proman használatakor?
ü Magról kelő kétszikűek széles köre ellen hatékony.
ü Hosszú tartamhatás érhető el a használatával, megfelelő
csapadék hatására.
ü A jó keverhetőségen kívül elmondható róla, hogy egyike a
legszelektívebb készítménynek, melyet a burgonyában
használhatunk. Legyen szó akár Balatoni rózsa, Démon
fajtáról.
ü Rugalmasan kijuttatható, ami azt jelenti, hogy önmagában
a burgonya kibújásának pillanatáig is várhatunk a
permetezéssel.

Keszthely

Göncruszka

Proman hatékonysága, kombinációs partnerrel kiegészítve (2015)
Burgonyában magról kelő kétszikű gyomnövények ellen, a
talajtípustól függően 3,0-4,0 l/ha dózisban a végleges
bakhátak kialakítását követően, preemergensen kell kijuttatni
a készítményt. A kezelést követően talajművelést már nem
szabad végezni. Homokos területeken 3 l/ha, kötött talajokon
a gyomnövények figyelembe vétele mellett 3,5-4 l/ha dózisban
alkalmazzuk, kiegészítve egyszikűek ellen hatékony (Smetolaklór, proszulfokarb, klomazon hatóanyagú) készítményekkel.
A jó gyomirtó hatáshoz a kezelést követő két héten belül
legalább 15-20 mm bemosó csapadék szükséges.

A kijuttatás során fokozott figyelmet kell fordítani a permetlé
elsodródásának megakadályozására. A permetezést kizárólag
kis nyomáson, nagy cseppmérettel, szélcsendes időben
szabad végrehajtani. Az 1 % alatti szerves anyag tartalmú
talajokon nem szabad alkalmazni.

Proman a Belchim Crop Protection N.V. védett márkaneve.
Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a
használati utasítást!
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ARCADE 880 EC – A burgonya új gyomirtó szere a Syngentától
Az elmúlt évek során a burgonya vetésterülete jelentős
mértékben lecsökkent. Minden negatív körülmény ellenére az
ágazat fontos és jelentős szereppel bír a magyar mezőgazdaságban. A termesztéstechnológia intenzifikációval megnő az
igény a széles spektrumú gyomirtó szerekre.
A korszerű burgonya termesztés egyik fontos alapkövetelménye, hogy az állományt a tenyészidőszak végéig
gyommentesen tartsuk. Jelenlegi ismereteink szerint ez nem
oldható meg vegyszeres gyomirtás nélkül. Az intenzív
mezőgazdasági körülmények között olyan gyomirtó készítményekre van szükség, melyek széles hatásspektrummal,
hosszú tartamhatással, és megfelelő szelektivitással
rendelkeznek. A sikert jelentős mértékben befolyásolja a
talajállapot, ezért nagy figyelmet kell fordítani az egyenletes,
rögmentes bakhát kialakításra.
A Syngenta 2015-ben teljessé teszi a burgonya növényvédelmi
palettáját egy új gyomirtó szer bevezetésével. A talajfertőtlenítő,
gombaölő, rovarölő készítmények mellé csatlakozik az
ARCADE 880 EC nevű gyomirtó szer, két kiváló tulajdonságokkal rendelkező hatóanyag (metriubuzin+proszulfokarb)
gyári kombinációja.
A két hatóanyag önállóan is kiváló tulajdonságokkal
rendelkezik, de egy gyári kombinációban egymást kiegészítve
biztosítanak megfelelő hatékonyságot, ami mind a magról kelő
egy- és kétszikű gyomok széles köre ellen megfelelő
hatékonysággal rendelkezik. Olyan nehezen írtható gyomok
ellen is kiváló hatékonysággal bír, mint a ragadós galaj (Gallium
aparine) vagy a fekete csucsor (Solanum nigrum).
A készítményt 4-5 l/ha dózisban javasoljuk kijuttatni a burgonya
kelése előtt preemergensen vagy korai posztemergensen, a
burgonya 2 valódi leveles (max. 5 cm-es fejlettségéig).
Preemergensen a végleges bakhát kialakítása után javasoljuk
a kijuttatását 5 l/ha dózisban.
A burgonya kelése után a kezelést 4 l/ha dózisban javasoljuk a
gyomok 1-2 leveles fejlettségi állapotában kipermetezve.
Metribuzin érzékeny fajták esetében a burgonya lombra történő
kijuttatást NEM javasoljuk, alkalmazzuk inkább kelés előtt.
A készítmény hatóanyagait a gyomok a levélen és a gyökéren
keresztül is képesek felvenni. Jól tapadnak a talaj kolloid
részecskéihez.
A megfelelő hatékonysághoz szükség van 15-20 mm bemosó
csapadékra a kezelést követően 10-14 napon belül. A gyomirtást

KEZELETLEN
követően a mechanikai talajművelést nem javasoljuk. A készítménnyel egy vegetációs időszakban egy kezelés engedélyezett. 1%-nál alacsonyabb szerves anyag tartalmú talajon
nem javasoljuk felhasználását.
Hosszú hatástartammal és megbízható szelektivitással
rendelkező készítmény. Egyes burgonya fajták metribuzin
hatóanyagra érzékenyek, fontos, hogy mindenképpen
kezelés előtt a fajtatulajdonosoktól érdeklődjünk a
fajtaérzékenységről. (LSD:táblázat a teljesség igénye nélkül)
TOLERÁNS FAJTÁK

ÉRZÉKENY FAJTÁK

GYOMIRTÁSI SPEKTRUM – ARCADE 880 EC
Érzékeny
Szíkfű félék (Matricaria spp.)
Piros árvacsalán (Lamium purpureum)
Kakaslábfű (Echinochloa cruss-galli)
Pásztortáska (Capsella bursa-pastoris)

Hópehely

White Lady

Tarka kenderkefű (Galeopsis tetrahyt)

Desiree

Balatoni Rózsa

Kis csalán (Urtica urens)

Cleopátra

Démon

Agria

Kuroda

Kondor

Manitou

Aladin

Frieslander

Red Scarlet

Laura

Impala

Red fantasy

SYNGENTA BURGONYA NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA – VETÉSTŐL A BETAKARÍTÁSIG

Fekete ebszőlő (Solanum nigrum)
Egynyári perje (Poa annua)
Fehér libaparéj (Chenopodium album)
Szulákpohánka (Bilderdykia convolvulus)
Mezei tarsóka (Thlaspi arvense)
Napraforgó kutyatej (Euphorbia helioscopia)
Tyúkhur (Stellaria media)
Baracklevelű keserűfű (Polygonum persicaria)
Ragadós galaj (Galium aparine)
Nagymagvú buk̈ koÅNny (Vicia tetrasperma)
Mezei árvácska (Viola arvensis)
Árvakelésű repce (Brassica napus)

érzékeny
mérsékelten érzékeny
ellenálló

Az ARCADE 880 EC legfontosabb előnyei:
Széles hatásspektrum
Rugalmas felhasználhatóság (pre-, korai posztemergens)
Hatékony a nehezen írtható gyomok ellen
(disznóparéj-félék, galaj, feketecsucsor)
Kiváló teljesítmény, jó keverhetőség, gyári kombináció

Dr. Varga Zoltán, technológus
Syngenta Kft.
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Amitől hízik az ember mája
S most nem az általam elfogyasztott táplálékokra gondolok
elsősorban, habár közvetve mégis tápanyagokról van szó.
Mégpedig azokról amelyek első képviselőit 2005-ben hoztuk
be, a belga Rosier S.A. termékeit.
Környékünk felvevő piaca korlátozott. Vannak akik használják,
sőt nem is használnak szinte mást. Vannak akik drágálják, s
ezért ki sem próbálták, s vannak akik ugyan kipróbálták, de
nem hagytak ugyanazon a területem kontrolt, hogy meg tudják
mérni a különbséget, hogy mit tud a Rosier Rosafertje és a
konkurencia melegen granulált műtrágyája: Őket tudja a
konkurencia ideig-óráig elcsábítani, de hogy-hogy nem egykét év múlva visszatalálnak a Rosaferthez. S ilyenkor beszélgetve kiderül, hogy megpróbált spórolni, hátha a másikkal is
eléri ugyanazt, aztán kénytelen rájönni, hogy mégsem. S
ugyan az év termesztési része még szinte teljesen hátra van,
az előjelek egyenlőre nem kedvezőek, s ha maradnak a sok
esővel, nagy vízmennyiséggel ránk szakadó napok, akkor a
legjobb választás már megint a Rosafert. Többször leírtuk,
hogy mivel tud mást, mivel tud többet a Rosafert mint az
összetételében hasonló, vagy akár azonos melegen granulált
műtrágya. Abban, hogy a minőségi szinte 100%-ban oldódó
hatóanyagokat egy olyan speciális granulálási módon hozza
össze, hogy több hónapig (víz és hőmérséklet függő) szolgáltat tápanyagot a növényeknek. S ebből adódik rögtön
egy-két félreértés is. A konkurens termékek rögtön az első víz
hatására leadják hatóanyag tartalmuk kb. 70%-át, ezzel
lökésszerű fejlődést biztosítanak a növénynek, az ezekkel
kezelt növények indulása látványosabb. De rögtön itt a
probléma is, ha kap még egy esőt, akkor a könnyen oldódó
tápanyag a növényeink számára elérhetetlen mélységbe
mosódik, s a termesztés számára el is veszik. A Rosafert
granulálása miatt folyamatosan adagolja a tápanyagot, s a
betakarításkor termésmennyiségben 20-25%-kal több
termésre lehet számítani. Több nem általunk folytatott kísérlet
ezt visszaigazolta. S szintén a granulálásból adódhat a másik
félreértés is, amennyiben nem kap kellő mennyiségű vizet,
vagy a műtrágya szemcse száraz körülmények közé kerül,
úgy a vázszerkezete nagyon sokáig, akár a betakarításig is
egyben maradhat. Víz mennyiségtől függően oldódnak ki a
tápanyagok, ha nagyon sok szemcse vázat találunk, akkor az
öntözésünkön kell változtatni. Magyarán szólva bizonyos
mértékig indikátornak is, jelzőnek is használhatjuk a
Rosafertet. Nagyon röviden a négy fő típusról. Rosafert 5-1224+3MgO+me: Az utóbbi két évben az egyik legnagyobb
mennyiségben eladott műtrágyánk, holott összetétele miatt a

legdrágább. Használható alap és fejtrágyaként, kálium túlsúlya
miatt a burgonya, gyökérzöldségek kedvelt műtrágyája.
Nitrogén kiegészítése szükséges. Rosafert 12-12-17
+2MgO+me: 2005 óta importáljuk, harmonikus tápanyag
ellátása miatt mind a hobbi, mind a profi termesztők kedvelt
műtrágyája. S, hogy inkább melyiket ajánljuk burgonyára,
sárgarépára, hangzik el gyakran a kérdés. Az, az
előveteménytől és a használt szerves trágyától függ, ha félig
érett trágyát, márpedig szinte csak azt látunk, használ valaki,
akkor inkább a 12-12-17-et ajánljuk, vagy akkor is, ha valaki
kevesebb odafigyeléssel és szakértelemmel kíván termeszteni. Míg a profiknak, akik hajlandóak akár talaj vizsgálati
eredményeket is hozni, s több odafigyeléssel termelni, azoknak általában inkább a Rosafert 5-12-24-et ajánljuk. Nitrogén
kiegészítéssel összességében ez lehet az olcsóbb. A Rosafert
15-5-20+2MgO+me a káposztafélék, saláta. és kínai kell
speciális Rosafert műtrágyája. Elsősorban fejtrágyaként
használva. S végül a negyedik Rosafert műtrágya a 18-6-5
összetételű, mely nitrogén túlsúlyos, s elsősorban speciális
alkalmakkor érdemes használni, ha nagyobb mennyiségű
nitrogént kell biztosítani. Természetesen mind a 4 Rosafert
műtrágya a káliumot csakis szulfátos formában tartalmazza,
azaz a termesztés során bármikor felhasználható. S a
magyarországi Rosafert felfutása mellett a világban is
ugyanez a tendencia figyelhető meg, s ezt abból tudom
igazából, hogy addig amíg 5 évvel ezelőtt kálium-kloridos és
ezért olcsóbb műtrágyákat is gyártott a gyár, s bár mikor
rendeltem, küldhettem a kamion, addig jelenleg két hónappal
előre kell leadnom a rendelést, s akkor sem biztos, hogy el
tudják vállalni, s csakis kálium szulfátos műtrágyákat
gyártanak. Jelenleg Magyarországon és a világon is terjed a
150-200 kg-os makro starter trágyázás, amikor a szántóföldi
növény vetésével egy menetben a sorban a mag mellé egy
menetben elvetik a műtrágyát is. Erre a Rosafertek kiválóan
alkalmasak, hiszen az egyik leg egyenletesebben granulált
műtrágya, s a káliumot szulfátos formában tartalmazza, ami
nem bántja a fiatal gyökereket. Az olcsóbb klóros formúlációk
igen, s a szántóföldi növények is termésmennyiségben meghálálják a jó indulást és az egyenletes tápanyagleadást. S
mitől hízik a májam? Attól, hogy a szakma elismeri ezeket a
műtrágyákat s Soprontól Nyíregyházáig egyre többet adunk el,
úgy, hogy egyre többen használják már szántóföldi termesztésben is.
A másik két májhizlaló lombtrágyánk a Gyökér nevezetű, és a
Fosfitex Zn/Mn. Mindkettő a növények gyökérzetét növeli meg

látványosan, s oly mértékben, hogy már ki sem kell ásni a
növényt, hogy két egymás melletti kezelt és kezeletlen tábláról
meg lehessen állapítani, hogy melyik a kezelt. Mert messziről
kiabál. S itt be kell vallanom, hogy hatalmas és látványos
felfutás van mindkét lombtrágyánál, hiszen nem megbántva
egyetlen kertészt sem, de abban a pillanatban, hogy repcében, búzában használják bármelyiket is, úgy a felület
ugrásszerűen megnő. S tudom környékünk nem a búzafélék
termesztéséről híres, sokan csak egy szükséges rossznak
tartják, de igencsak látványos eredményeket produkál. S
eljutottunk közösen addig, hogy van már olyan gazdaság, aki
ősszel automatikusan több száz hektáron technológia szerűen
használja a Gyökér nevű lombtrágyát. S most amikor a
területek jelentős része víznyomott, sárga, gyengén fejlett,
akkor ezek a területek ugyan hasonló körülmények között
vannak, de mégis zöldek, jól bokrosodottak, pedig a művelő
nyomokban az első lombvédelem és nitrosolozás után
egybefüggően áll a víz. Terület víz telítettsége 99-100%.
Mégis szép zöld, mégis tartja magát. Igaz, ehhez szemléletet
kell váltani, ősszel már a gabonát, az őszi káposztarepcét
lombtrágyázni kell. A Fosfitex Zn/Mn-t jelenleg is inkább
tűzoltásra, belvizes területek kezelésére használják a
szántóföldeken. Bízok benne, hogy eljön majd az idő amikor itt
is automatikusan fogják használni, mint egyre több zöldség
termesztő. De amikor ilyen gyönyörű területeket látok, s mind
én, mind a gazda meg van elégedve, akkor igen akkor érzem
azt, hogy hízik a májam.
Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

Gabona gyomirtás, legálisan II. forgalmi kategóriás szerrel
A kistermelőkre nem gondol senki, hangzik el a vád gyakran
amikor kis területre kérnek tőlünk gabona gyomirtót. Nos van
egy jó hírem. Igaz nem a bőség zavarától szenvedünk most
sem, de legalább van 1 hektáros évelő és magról kelő két
szikűek elleni szer amelynek felhasználására a növény
bokrosodásától két nóduszos állapotig használható
o
biztonságosan 5 C feletti hőmérsékleten. A magról kelő
kétszikű gyomfajok 2-4 valódi leveles korukban, a ragadós
galaj (Galium aparine) 2-4 levélörvös, az évelő kétszikű
gyomfajok, így pl. a mezei acat (Cirsium arvense) tőlevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a készítményre.
Hatásfokozás céljából érdemes nedvesítőszerrel együtt
kijuttatni. Folyékony műtrágyával együtt egy menetben is

kijuttatható, de akkor nedvesítőszer hozzáadása TILOS!
Tartamhatása miatt a mezei acat ellen is jó, hatóanyaga a
rizómáiba jutva komoly gyökérpusztulást okoz. A készítmény
hatására az érzékeny gyomok csavarodnak, torzulnak és
fokozatosan sárgulnak, majd aztán 2-3 héten belül (a hőmérséklet és az időjárás függvényében) elpusztulnak. 1 hektáros dózisa 33 g+tapadás fokozó, 200-300 liter víz,
kalászosokban (őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa,
rozs, tritikálé és zab-ban használható). S a végén elárulom a
termék nevét is: TALTOS. Használata esetén ilyen nem lesz.
Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

Nemathorin 10 G
86 995 Ft/db

10 kg-os
30 kg/ha

Nemathorin 10 G
34 995 Ft/db

4 kg-os
30 kg/ha

Nemacur 240 CS
59 200 Ft/db

5 literes
30 liter/ha

Nemacur 240 CS
13 510 Ft/db

1 literes
30 liter/ha

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Mórahalom
Tel.: (62) 580 317
Zákányszék
Tel.: (70) 455 5520
Kistelek
Tel.: (70) 455 5521

Megjelenik: Ásotthalom, Balástya, Bordány, Domaszék, Forráskút, Kelebia, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Szatymaz, Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsombó
Csanytelek, Csólyospálos, Kistelek, Kömpöc, Pálmonostora, Pusztaszer, Sándorfalva, Tömörkény
Kiadja: Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.
Felelős kiadó: Knipf Róbert
Szerkesztőség címe: Mórahalom V. kerület 85. Tel.: (62) 580 316
E-mail: szerkesztoseg@homokigazda.com

