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ELNÖKI KÖSZÖNTŐ
Örömmel köszöntöm a
Növényvédelmi Magazin 2021.
évi számának hasábjain,
amely kiemelten foglalkozik
az Európai Unióban gyorsan
változó gazdálkodási
feltételekkel és a megváltozott
klimatikus termesztési
körülmények hatásaival.
Napjainkban a szélsőséges időjárási viszonyok, a hirtelen változó, évszakoknak teljesen ellentmondó hőmérsékleti értékek és a
szokatlan csapadékeloszlási jelenségek már
önmagukban is óriási kihívások elé állítják a
termelőket. Ezt csak tovább tetézik az uniós
döntéshozók sokszor irreális elvárásai a gazdálkodókkal szemben.
Mindannyian azoktól a gazdálkodóktól és termelőktől függünk, akiknek egyre több élelmiszert és takarmányt kell előállítaniuk a
növekvő népesség igényeinek kiszolgálására.
Joggal számíthatunk arra, hogy az általunk
vásárolt élelmiszer biztonságos, megfizethető és tápláló. Ez az elvárás azonban folyamatos kihívást jelent a mezőgazdasági ágazat
számára, hiszen egyszerre kell hozzájárulnia
a gazdasági növekedéshez és a társadalmi
jóléthez, közben megfelelnie az egyre szigorúbb környezetvédelmi elvárásoknak.
Olyan időszakot élünk, amikor felértékelődik az
összefogás ereje. Ha most nem tudunk gátat
szabni a gazdálkodást negatívan befolyásoló
külső tényezőknek, akkor veszélybe kerülhet
élelmiszer-ellátásunk. Szaktudás, nemzetközi
együttműködés, növényvédőszerek és összehangolt akciók nélkül nem tudnánk védekezni
a jelenlegi károsítókkal szemben sem, nem-

hogy a rohamtempóban terjedő és megjelenő
újabb és újabb károsítók ellen.
A növényvédőszerek jelentősen hozzájárulnak a növényeinket fenyegető mennyiségi
és minőségi veszteségek csökkentéséhez. A
termelők számára elengedhetetlen az egyre
szűkösebb természeti erőforrások hatékony
felhasználása. Tovább nehezíti helyzetüket a
növényvédőszerek szűkülő palettája, pedig
ezek elengedhetetlen eszközei a biztonságos
és kiszámítható élelmiszer-termelésnek.
A Magyar Növényvédelmi Szövetség célja
stratégiai partnereivel együttműködésben
elősegíteni a magyar termelők versenyképességének növelését, a növényvédőszerek
biztonságos felhasználását, beleértve az integrált növényvédelem gyakorlatának elterjesztését, valamint az élelmiszer-biztonsági
kockázatok csökkentését.
Megígérhetem, hogy a jövőben is partnerként
számíthatnak a Magyar Növényvédelmi Szövetségre és tagvállalataira a sikeres gazdálkodás és a fenntartható mezőgazdaság hazai
fejlesztése érdekében.
Kovács Gyula
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ÚJ ÜGYVEZETŐ A
NÖVÉNYVÉDELMI SZÖVETSÉGNÉL

ÉRDEMES AZ ITTHON
ELŐÁLLÍTOTT VETŐMAGOK
KÖZÖTT IS VÁLOGATNI

2020. október 15-től Görög Róbert a Növényvédelmi Szövetség ügyvezető igazgatója. A szakember
a gödöllői Szent István Egyetemen szerzett növényorvosi, környezetgazdálkodási agrármérnöki
és minőségbiztosítási szakmérnöki képesítést.
Szakmai pályafutását az akkori Földművelésügyi
Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályán kezdte, ahol többek között a szaktárca Növényvédelmi Bizottságának titkári tisztét is ellátta.
Később a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál tevékenykedett vezető növénytermesztési szakértőként.
Meggyőződése – a mai divatos elképzelésekkel
szemben – hogy a mezőgazdaság és azon belül a
növényvédelem nem bűnös tevékenység. Növényeink megvédéséhez elengedhetetlen az integrált
növényvédelmi elvek és az előrejelzésre alapozott
okszerű, szakszerű növényvédelmi kezelések alkalmazása. Az engedélyokiratoknak megfelelő, legális forrásból származó készítmények, termékek
jelentik a garanciát a biztonságos, egészséges élelmiszer-előállításra.
Szalkai Gábor a szövetség egyik tagvállalatánál folytatja pályafutását közkapcsolati és fenntarthatósági területen. Feladatai közé tartozik az együttműködés az érdekképviseleti szervezetekkel is, így nem a kapcsolata nem szakadt meg a szövetséggel, és tapasztalataival segíti
az ügyvezető munkáját a stratégiai célok elérésében. (hucpa.hu)

ÚJ KÁRTEVŐ MAGYARORSZÁGON:
KAJSZILEVÉLTETŰ
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
kutatói hagyományos morfológiai és genetikai úton is azonosították Magyarországon a
kajszilevéltetűt (Myzus mumecola). A kártevő
2020 tavaszán soha nem tapasztalt levéltetű-kártételt okozott hazánk számos régiójában – írta a Journal of Plant Diseases and

A kép forrása: kormany.hu

Érdemes a hazai klimatikus körülmények között,
itthon nemesített növényfajták kiemelkedő alkalmazkodóképességére alapozni a mezőgazdasági
termelést – mondta dr. Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár
egy gödöllői rendezvényen. Hazánk környezeti adottságai kifejezetten kedveznek a kalászos
gabonák, a kukorica, egyes fehérje-, olaj- és
egyéb ipari, valamint a takarmánynövények nemesítésének, emellett a kiváló szakembereknek
köszönhetően világszínvonalú növénynemesítéssel és vetőmag-előállítással büszkélkedhetünk.
Magyarországon támogatják (egyebek mellett)
a precíziós technológiára történő átállást, melynek révén eredményesen tud működni a szántóföldi növénytermesztés, de mindez mit sem
ér, ha nem megfelelő fajtákat használnak a termelésben – tette hozzá az államtitkár. (MTI)

ROVARREZISZTENS GÉNEKET
FEDEZTEK FEL

Protection szaklap. A nálunk kimutatott kajszilevéltetű távol-keleti eredetű, Európában
eddig csak Olaszországban jelent meg 2016ban. Magyarországon mára annyira gyakorivá
vált, hogy a levelek fonákján található telepekre szinte bárhol rá lehet akadni, ahol kajszifák
vannak. Indokolt lehet az eddigi növényvédelmi
gyakorlat felülvizsgálata és egy tavaszi levéltetű elleni kezelés beiktatása” – figyelmeztettek
a szakértők. (agronaplo.hu)

A Wageningen Egyetem kutatói olyan géneket
tártak fel a lúdfűben (Arabidopsis thaliana),
amelyek a zöld őszibarack-levéltetű (Myzus
persicae) valamint egyéb levéltetvek és liszteskefélék (Aleyrodidae) családjába tartozó fajok
ellen is hatékony védelmet nyújthatnak. A gén
más levéltetű- és lepkefajok ellen is beválik,
amelyek a zöld őszibarack-levéltetvekhez hasonlóan a phloem-nedvből táplálkoznak. A növényi nedvekkel táplálkozó levéltetvek széles
körben elterjedt kártevők és vírusvektorok. A
növények természetes védelmi mechanizmusaival kapcsolatos kutatásoknak nagyon fontos
szerepük van a mezőgazdaságban használatos
növényvédőszerek alkalmazásának csökkentésére irányuló törekvésekben. (agroforum.hu)
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MAGYARORSZÁGON IS MEGJELENT A PARADICSOM
BARNA TERMÉS-RÁNCOSODÁS VÍRUS

A növényorvosok FELIR-azonosítója kiadásáról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (Nébih) kérelem nélkül is gondoskodik. E-ügyintézéssel perceken belül megkapható a FELIR-azonosító. A növényorvosok esetében a FELIR-azonosítónak kiemelt
szerepe van a növényvédőszer felhasználásának nyomon követhetősége miatt. A
növényvédőszert forgalmazó kereskedő
ugyanis I. forgalmi kategóriájú növényvédőszert csak növényorvosi vény ellenében
adhat át a vevőnek, amelynek kötelezően
előírt tartalmi eleme a FELIR-azonosító. Ha
nincs FELIR-azonosító a vényen, a vásárló nem juthat növényvédőszerhez. (Nébih)

VÉGET ÉRT AZ ORSZÁGOS FAJTAKÍSÉRLET

1982 ÓTA 2020-BAN VOLT A LEGKISEBB
AZ ÓZONLYUK

A magyar mezőgazdaság jövője szempontjából kulcskérdés, hogy
változó időjárási feltételek esetén is megfelelő növényfajták álljanak
rendelkezésre. A növények alkalmazkodóképessége felértékelődött,
a fajtaválasztást az összehasonlító kísérletek segítik – hangsúlyozza közös közleményében a Gabonatermesztők Országos Szövetsége
(GOSZ), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VSZT).
A szervezetek abból az alkalomból hívták fel a figyelmet a fajtakísérletek jelentőségére, hogy véget ért az az országos posztregisztrációs fajtakísérlet, amelyen 48 őszi búzát és 27 őszi káposztarepcét
vizsgáltak az ország különböző pontjain. A kísérleti helyszíneket úgy
választották ki, hogy különféle adottságú területeken figyelhessék
meg a kiválasztott fajták terméseredményeit. (MTI)

Az Antarktisz fölötti sztratoszférában kialakult abnormálisan meleg hőmérséklet
drámai mértékben korlátozta az ózonveszteséget 2020 szeptemberében és októberében, ami a legkisebb méretű – kevesebb
mint 10 millió négyzetkilométeres ózonlyukat
eredményezte 1982 óta – közölték az amerikai Nemzeti Légkör-és Óceánkutató Hivatal
(NOAA) és az amerikai űrkutatási hivatal, a
NASA kutatói. Azokban az években, amelyeket átlagos időjárási körülmények jellemeznek, az ózonlyuk mintegy 20 millió négyzetkilométeresre nő. (MTI)

ENGEDÉLYEZTÉK EGY GÉNSZERKESZTETT BÚZAFAJTA SZABADFÖLDI VIZSGÁLATÁT AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN

Egy Hertfordshire megyében végzett vizsgálat az első a maga nemében Európában. A szabadföldi kísérletbe bevont búza genomját
egy, a búza által egyébként termelt aminosav, az aszparagin men�nyiségének csökkentése érdekében módosították. Az aszparagin
ugyanis a rákkeltő akrilamiddá alakul át a búzából készülő kenyér
pirításakor vagy sütésekor. A kutatás vezetője szerint az aszparagin
mennyiségét lényegesen csökkenteni lehet anélkül, hogy befolyásolnák a búza minőségét. Laboratóriumi kísérletekben a kutatók
ki tudták kapcsolni a TaASN2 nevű aszparagin-szintetáz gént, és
ezáltal jelentős mértékben, 90 százalékkal csökkent a génszerkesztett növény magvaiban az aszparagin koncentrációja a kontroll
búzáéhoz képest. (Magyar Mezőgazdaság)

JEGYZÉK KÉSZÜLT HÚSZ KIEMELTEN VESZÉLYES NÖVÉNYKÁROSÍTÓRÓL
Az Európai Bizottság jegyzéket tett közzé azon 20 kiemelten veszélyes, úgynevezett zárlati
károsítónak minősülő növényi kártevőről, amelyek gazdasági, környezeti és társadalmi hatása a legsúlyosabb az Európai Unió területén – közölte az uniós bizottság. A listára felkerült
egyebek mellett a szőlőket és csonthéjasokat is fenyegető Xylella fastidiosa nevű baktérium, a japán cserebogár, a simahátú csillagoscincér, valamint a citrusfélék „sárga sárkány”
betegségének és fekete foltosságának kórokozója. A bizottság arra szólította fel az uniós
tagállamokat, indítsanak a nyilvánosság tájékoztatását célzó kampányokat, végezzenek éves
felméréseket, készítsenek vészhelyzeti terveket és szimulációs gyakorlatokat, valamint dolgozzanak ki e károsítók felszámolására irányuló cselekvési terveket, hozzájárulva a biológiai
sokféleség, a természetes ökoszisztémák és az uniós mezőgazdaság megóvásához.
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Szerkesztette: Vámos Éva

A N Ö V É NYO RV O S O K I S
FE LI R-A Z O N O S ÍTÓT K A PNA K

2018 óta Európa számos országában teret hódított, és idén egy
Csongrád-Csanád és egy Győr-Moson-Sopron megyei termelőnél is igazolta a paradicsomot és paprikát károsító paradicsom
barna termés-ráncosodás vírus (ToBRFV) jelenlétét a Nébih laboratóriuma. A növényvédelmi szakemberek elrendelték a szükséges hatósági intézkedéseket, valamint megkezdték a fertőzések forrásának felderítését. A rendkívül könnyen terjedő,
jelentős veszteséget okozó, veszélyes károsító vírus csak a növényeket károsíthatja, az emberi egészségre nem veszélyes. (Nébih)
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Mi az oka a növényvédelmi előírások gyakori változásának?
Az Európai Unió jogalkotási rendszere
rendkívül összetett: 27 tagállam szerteágazó érdekeit kell folyamatos egyeztetésekkel megállapodásokká és döntésekké alakítani, ami igen nehéz küldetés.
Egy ilyen szabályozási környezetben szinte törvényszerű a folyamatos korrekció,
ami viszont jelentősen megnehezíti a
végrehajtást, azaz a szabályok gyakorlati alkalmazását. A komplex szabályozás
és a zöld mozgalmak politikára gyakorolt
nyomása miatt az Európai Unióban évek
óta folyamatosan szigorodnak a növényvédőszer-felhasználás szabályai, így akár
70 hatóanyag kivonása is elképzelhető a
közeljövőben. Ennek egyik oka, hogy a régebbi, kockázat alapú szabályozást újabban veszély alapú szabályozási szemlélet
váltotta fel, ami azt jelenti, hogy a hatóanyagok engedélyezése, illetve kizárása
már nem a kockázati tényezők komplex értékelésén, hanem bizonyos kizáró tulajdonságok vizsgálatán alapszik.

TERMELŐK ÉS A
VÁLTOZÓ UNIÓS
SZABÁLYOZÁS
Nem könnyű eligazodni az agrártermelőknek
a folyton változó előírások között: sokszor
szembesülnek azzal, hogy ami egy évvel ezelőtt
érvényes volt, mára aktualitását vesztette.
ZÁSZLÓS TIBORT, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) alelnökét a korrekciók okáról
kérdeztük, és arról, hol érdemes tájékozódni
az érvényes rendelkezésekről.

Az új irányvonal nem veszi figyelembe a
kockázatcsökkentő intézkedéseket, így a
gyakorlatban biztonságosan használható
hatóanyagok is áldozatul esnek a szigorításoknak.
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Tudományosan indokoltak a szigorító döntések?
Általában nem a célokkal vagy az indokokkal van a probléma, hanem azzal, hogy
az íróasztalnál megszületett elméleti folyamatok köszönőviszonyban sincsenek a
gyakorlattal. A mezőgazdasági termelés
és azon belül a növényvédelem tudományosan megalapozott szakmai tevékenység, a termés védelme és a gazdasági
károk elleni védekezés ugyanúgy hozzá
tartoznak, mint környezetünk megóvása. Sok esetben ezeket a tudományos és
szakmai evidenciákat hagyják figyelmen
kívül az EU-s döntéshozók. Ezért úgy látjuk, hogy szükség van a fogyasztói szemlélet reformjára, amit „Növénygyógyszerek” című kampányunkkal is szeretnénk
támogatni. Célunk, hogy a fogyasztókban
tudatosítsuk: a növények is ugyanolyan or-
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ganikus élőlények, mint mi, emberek, nap
mint nap megküzdenek betegségekkel,
kártevőkkel. Ahhoz pedig, hogy fertőzésektől és gombatoxinoktól mentes alapanyag
kerüljön a vásárlók asztalára, a humán
gyógyászathoz hasonlóan gyógyszerekkel
kell megvédenünk a növényeket a károsítástól.
Hogyan függenek egymástól az EU-s és a
magyarországi szabályozások?
A függelmi viszony egyértelmű: amit az EU
eldönt, azt nekünk is végre kell hajtanunk.
Az EU általában egy keretrendszert alkot,
amit – egyre kisebb mozgástéren belül –
minden tagállam a saját viszonyaira adaptál. Csakhogy lassan azok a lehetőségek
is eltűnnek, amelyekkel az elmúlt években
tűzoltásszerűen még tudtuk kezelni a növényegészségügyi problémákat. Mindemellett jellemző a magyar jogalkotásra és
hatósági ellenőrzésre, hogy sokszor szigorúbb az EU-s előírásoknál. A NAK-nak
szilárd meggyőződése azonban, hogy a
hazai szabályozásnak inkább követnie,
mintsem megelőznie kellene más uniós
tagországok szabályozását. Jelenleg is zajlik a növényvédelmet érintő 43/2010 (IV.23)
FVM rendelet és a légi növényvédelmet
is szabályozó 44/2005. (V. 6.) FVM-GKMKvVM együttes rendelet módosítása, ami
újabb kihívások elé állítja a termelőket.

Összességében milyen irányba mutatnak a
változtatások?
Egyértelműen a környezeti terhelés csökkentése felé, és úgy gondolom, ez mindenki számára elfogadható célkitűzés. A
végrehajtás módjával és határidejével van
problémánk. Az egész olyan, mintha horgászbotot adnánk a halászok kezébe háló
helyett, és elvárnánk, hogy ugyanannyi
halat fogjanak, ráadásul még a kezüket
is megkötnénk. Ehhez hasonló az is, amikor gazdaságosan működő növényvédelmi technológiák engedélyét vonják vissza
évente úgy, hogy jelenleg még nincsenek
ugyanolyan hatékony alternatív megoldások. Összességében elmondható, hogy az
EU „termőföldtől a fogyasztóig” és „biodiverzitás” stratégiájának drasztikus mértékű inputanyag-csökkentésére vonatkozó
követelménye – amely az alapvető élelmiszer-termelésünket veszélyezteti – az
extenzifikáció felé mozdítja el a hazai mezőgazdasági termelést. A növekvő népesség és az egyre fogyó termőterületek miatt
ez nem tekinthető indokolt változtatásnak.

Melyik területet érintik legérzékenyebben a
jogszabályváltozások?
Egyedülálló hatóanyagok, sőt hatóanyagcsoportok kivonásáról születtek döntések,
ám ezek pótlására nem állnak rendelkezésre alternatív megoldások. A helyettesítésre két lehetőség van. Az egyik a jóval
kisebb hatásfokú készítmények használata
– ez esetben kérdéses a fogyasztók biztonsága, hiszen a penészgombák másodlagos
anyagcseretermékeként megjelenő mikotoxinok szaporodásbiológiai zavarokat és
akár rákot is okozhatnak. A másik megol-

dás olyan kevésbé hatékony készítmények
alkalmazása, amelyek rezisztencia kialakulásához vezethetnek, és jóval nagyobb
környezetterhelést okoznak. Ebből következik, hogy a leginkább kiszolgáltatottak a
kiskultúrákkal – zöldség-, gyümölcs- vagy
gyógynövénytermesztéssel – foglalkozók,
hiszen számukra nincs megfelelő növényvédelmi megoldás. A probléma már a szántóföldi növénytermesztésben is érezhető,
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főként az olajos növények, a repce esetében, amely vetésterülete drasztikus mértékben csökken. Ez a tendencia várhatóan
tovább erősödik, ami kedvezőtlenül hat a
beporzókra és a méhészeti ágazatra is.
A sok változás közepette hol juthatnak friss,
hiteles információkhoz a gazdák?
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara partnerszervezeteivel (Növényvédelmi Szövetség,
Gabonatermesztők
Országos
Szövetsége) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal együttműködve
mindent megtesz azért, hogy naprakész
információkkal segítse a gazdálkodókat az
elérhető növényvédelmi technológiákról.
A NAK portálján (www.nak.hu) rendszeresen közzétesszük az aktuális növényvédelmi teendőket, a szabályozás változását,
és kiadványokkal is támogatjuk az okszerű integrált növényvédelmi technológiák
hazai alkalmazását.
Szerdahelyi Krisztina
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AZ OLCSÓBB, ILLEGÁLIS FORRÁSBÓL
SZÁRMAZÓ NÖVÉNYVÉDŐSZER,
HOSSZÚ TÁVON MINDIG DRÁGÁBB

A Silver Axe VI eredményei:
12 letartóztatás (7 Olaszországban és 5 Spanyolországban);
763 bejelentett jogsértés; 268 lefoglalás,
ezen belül:

ÖSSZESEN1203 TONNA ILLEGÁLIS NÖVÉNYVÉDŐSZER:
100 tonna hamis növényvédőszert foglaltak le az eladónál,
a gyártónál és a logisztikai társaságnál.
82 tonna növényvédőszer vélhetően hamisított és jelenleg vizsgálják.

80 millió euró értékű hamisított és illegális
növényvédőszert vontak ki a piacról
a VI. Silver Axe művelet során, a készletek
összesen 1203 tonnát tettek ki.
A Silver Axe akció eredetileg azért jött létre,
hogy összehangolt módon reagáljon az illegális
növényvédőszerek kereskedelmére.
Az elmúlt hat művelet során összesen
3771 tonna illegális növényvédőszert
foglaltak le.

AZ ILLEGÁLIS NÖVÉNYVÉDŐSZEREK
MAGAS KÖRNYEZETI KOCKÁZATOT HORDOZNAK
A növényvédőszer-gyártás és -forgalmazás szigorú szabályozási rendszerre épül, a növényvédőszerek a világ legjobban szabályozott termékei közé tartoznak. Az ellenőrizetlen hatóanyagok kifejezetten veszélyesek a környezetre és az emberi egészségre. Az olcsóbb és illegális
hatóanyagok használata a termőföldek és egyéb ökoszisztémák pusztulásához vezethet.
Catherine De Bolle, az Europol ügyvezető igazgatójának nyilatkozata: „Az elmúlt hat évben az
Silver Axe művelet egyre több bűnüldöző hatóságot és partnert hozott össze azok ellen, akik
veszélyeztetik a közegészségügyet és biztonságunkat. A sokkoló mennyiségű, több mint 1000
tonnányi lefoglalt illegális növényvédőszer egyértelműen bizonyítja, hogy együtt jobban tudjuk
biztosítani az uniós polgárok biztonságát és a környezet védelmét.”

2021. január 13. és április 25. között zajlott az Europol a Silver Axe VI. összehangolt művelete,
amelynek célja a hamisított és illegális növényvédőszerek kereskedelmének megakadályozása
volt. A közös akcióban 35 ország bűnüldöző hatóságai vettek részt (27 EU-tagállam, és 8 unión
kívüli ország). A globális műveletet az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), az
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), az Európai Bizottság SANTE Főigazgatósága, az Európai
Növényvédelmi Szövetség (CropLife Europe) támogatta.

A magyarországi hatóságok is már hetedik éve vesznek részt aktívan a közös akcióban, folyamatosan figyelik a piacot és egyre hatékonyabban szűrik ki az illegális, hamis termékeket.
Az ellenőrző hatóságok, a NÉBIH, a NAV napi munkáját segíti a Növényvédelmi Szövetség is
a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület tagjaként. A NAV és a növény- és talajvédelmi hatóság az
elmúlt években többtonnás mennyiségben talált hamisított szereket, és feltételezhető, hogy a
valódi mennyiség ennek többszöröse lehet. Ezek a termékek általában harmadik országokból
érkeznek a legkülönfélébb megnevezések, termékkategóriák megjelölésével.

A művelet során a bűnüldöző hatóságok a hamisítványok, tiltott és illegálisan importált termékek értékesítésének megakadályozására fókuszáltak az online és offline csatornákon egyaránt. Ellenőrzéseket hajtottak végre a szárazföldi és tengeri határokon, a szárazföldi piacokon,
a csomagküldő szolgálatoknál és az online piactereken. Az illegális növényvédőszerekkel való
visszaélés a hamisított vagy rosszul felcímkézett termékek kereskedelmétől kezdve a tiltott
anyagok illegális behozataláig terjed. Ázsia és Dél-Ázsia továbbra is az illegális növényvédőszerek fő forrása, az Europol az online értékesítésük növekedését észlelte.

A növényvédelem sikeressége számos tényezőn múlik. Az egyik, talán kevésbé ismert probléma az illegális növényvédőszer-kereskedelem és -hamisítás, amely az évek folyamán egyre
jelentősebbé válik. A növényvédőszerek engedélyezése, szabályozása rendkívül szigorú eljárás
(Európában a legszigorúbb a világon), amelynek köszönhetően a növényvédőszerek hatásait
pontosan ismerve, azok biztonságosan felhasználhatóak az adott termék leírását betartva. Az
illegális és hamisított növényvédőszerekről ez már nem mondható el, így azok kockázatot jelentenek mind az ember, mind a környezet számára az elmaradt biztonsági tesztek és nyomon
követés hiánya miatt.
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GREEN DEAL: AZ EU
19-RE LAPOT KÉRT

AZ ISMERETLEN SZER KOCKÁZATOT JELENTHET
Az olcsó, illegális forrásból származó növényvédőszer hosszú távon mindig drágább. Lehet,
hogy pillanatnyilag jobban jár valaki anyagilag valamilyen ellenőrizetlen, ismeretlen szerrel.
De lehet, sőt, szinte biztos, hogy „holnap” kiderül: az a szer nem éri el a kívánt eredményt,
azaz nem hatékony. Sőt, a következmények általában szerteágazóbbak. Nem véletlen, hogy az
európai mezőgazdasági termelés és élelmiszer-biztonság az ellenőrzött, tudományos munkán
alapszik. Ez kiterjed a növényvédőszerekre is. Ha ugyanis egy szer nem engedélyezett, akkor
nem tudni, mi van benne, hogyan hat a növényre, mikor, hogyan és mennyit kell belőle kijuttatni, nem kiszámíthatóak a hatásai. Ebből egy sor súlyos következmény ered: elpusztíthatjuk a
kultúrnövényt, tönkremehetnek a sokmilliós értékű permetezőgép csövei, fúvókái. S nem utolsósorban, az illegális szer árthat a kezelést végző gazda egészségének és a környezetnek is.

Az európai zöld megállapodás (Green Deal) célja,
hogy 2050-re Európa klímasemleges legyen.
Ennek részeként formálódik az EU fenntartható
élelmiszer-termelésre vonatkozó stratégiája,
amely az agrárium szereplőit is érzékenyen
érinti. DR. NAGY GÁBORT, az Agrina Consulting
igazgatóját a szabályváltozások várható globális
hatásáról kérdeztük.

Szerdahelyi Krisztina

Kezdjük azzal, hogy milyen célokat vázol a mezőgazdaság számára az európai zöld megállapodás.
Az EU célja, hogy csökkentse az uniós élelmiszerrendszer környezeti és éghajlati terhelését,
és garantálja az élelmezésbiztonságot. Ennek
részeként előírja, hogy csökkenteni kell a peszticidektől és az antimikrobiális szerektől való
függést, a műtrágyák túlzott használatát, illetve
növelni kell az ökológiai gazdálkodás arányát, a
biodiverzitást, és javítani az állatjólétet.
Mikor születhetnek konkrét megállapodások?
Minden országnak, így Magyarországnak is
be kell adnia a maga stratégiáját 2022. január
1-ig. 2022-ben több olyan jogalkotási javaslat
várható, amely a támogatási rendszert is érinti.
Az agrártermelők támogatása meghatározott
hatás- és eredményindikátorok teljesítéséhez
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lesz kötve. Tagállamonként eltérő lehet, hogy
az uniós „étlapról” milyen indikátorokban
állapodnak meg, hiszen minden országnak
megvannak a maga mezőgazdasági sajátosságai. A zöld megállapodás olyan „fenntartható növekedési stratégiát” vázol fel, amely

A KULCS A HÁROMSZORI

Milyen gazdasági hatásai lehetnek a növénytermesztés szigorodó szabályozásának?
A régi nagy növényvédőszer-gyártók és az
újabb szereplők egyaránt keresik az új megoldásokat. Ezek a készítmények azonban valószínűleg drágábbak, esetenként kevésbé
hatékonyak lesznek, és van olyan kivonásra
ítélt hatóanyag is, amelynek egyelőre nincs
alternatívája. Így csökkenhet a termés men�nyisége, ami az élelmiszerárak emelkedését
vonja maga után. A kisebb termésmen�nyiséget az unió importtal pótolhatja. Bár a
tervek között szerepel, hogy az EU-n belül
érvényes termelési szabályzókat kiterjesztik
az Unión kívüli kereskedelmi partnerekre is,
véleményem szerint ez a WTO-szabályokon,
az ipar érdekein és az ellenőrzés nehézsége miatt elbukik. Az EU 19-re lapot kért.

ÖBLÍTÉS

„fellendíti a gazdaságot, javítja az emberek
egészségét és életminőségét”. Sok agrárszereplő mégis nehézségként éli meg a szigorításokat.
Az exportra kerülő magyar mezőgazdasági
termékek nagy részét Nyugat-Európában értékesítjük, ahol nagyon hangsúlyos a környezetvédelem és az új típusú élelmiszerek iránti
igény. Az uniós szabályozás is erre reflektál.
Az Eurobarométer két évvel ezelőtt készült
kutatása szerint az uniós állampolgárok
többsége akár 10 százalékkal többet fizetne
olyan élelmiszerekért, amelyek fenntartható
termelésből származnak. Nyugat-Európában
a klímavédelem témájában a civil szervezetek erős, érzelmekre ható üzenetei uralják
a közbeszédet, és egyben meghatározzák a
politikusok mozgásterét. A mezőgazdasági
szereplők tanulhatnának tőlük a hatékony
kommunikációról.

Franciaországban régóta nagy figyelmet fordítanak
a gyűjtőhelyekre bevitt, kiürült növényvédőszeres göngyölegek állapotára. Képünkön az
látható, ahogy az átvevő az átlátszó zsákon keresztül
ellenőrzi a flakonok tisztaságát.

A CÉL NÁLUNK IS HASONLÓ.

Ha az Európában termelt élelmiszert el tudja
úgy adni, hogy az környezet- és klímabarát,
fenntartható, egészséges stb., és erre lesz fogyasztói igény, akkor a jelenleg zajló kereskedelmi versenyből jól jöhet ki. De azok az uniós
termelők, akik ehhez nem alkalmazkodnak,
fokozatos piacvesztéssel számolhatnak.

Európa egyik – ha nem a legfejlettebb – gyűjtőrendszere, az ADIVALOR
nem véletlenül figyel ennyire körültekintően az átvett műanyag flakonokra. Ezeket azzal a hasznosítási céllal küldik tovább, hogy a belőlük készített granulátumból új termékeket hozzanak létre. A biztonságos
újrahasznosítás alapfeltétele, hogy a göngyölegek ne tartalmazzanak növényvédőszer-maradványokat. A francia gyűjtőrendszer az általa visszagyűjtött
műanyagok több mint 70%-át anyagában hasznosítja újra (2017. évi adat).

Szerdahelyi Krisztina
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SZAKSZERŰ
ÖBLÍTÉS – HÁROMSZOR
A hasonlóan tiszta göngyölegek eléréséért indította útjára a CSEBER Nonprofit Kft.
a „Három a magyar igazság” elnevezésű
kampányt.
A háromszori szakszerű öblítés a biztosítéka annak is, hogy a gazdálkodók maximálisan hasznosítsák az általuk megvásárolt
növényvédőszereket. Nagyon fontos, hogy a
kiöblítéshez használt vizet mindig az adott
permetléhez öntsék, egyfelől a maximális
szerfelhasználás, másfelől a flakon tisztasága miatt.

CÉL: AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS!

Az üres göngyöleg így szermaradványoktól
mentes lesz, és biztonságosan felhasználható műanyag alapanyagot biztosít a professzionális hulladékgazdálkodási cégek munkájához.

Az előállított granulátumból sokféle termék készül, jellemzően föld alatti kábelvédő csövek. A gyártóknak eleget kell
tenniük a végtermékekre vonatkozó speciális előírásoknak,
és minden esetben olyan terméket kell produkálniuk, mely
nincs kitéve gyakori emberi érintésnek.
A magas újrahasznosítási arány elérése mellett fontos cél
az is, hogy a felhasznált csomagolóeszközök minél nagyobb arányban kerüljenek vissza a gyűjtőrendszerekbe. A
CropLife Europe 2025. évi célkitűzése a 75%-os visszagyűjtési arány elérése. Ezt a visszagyűjtési arányt szeretnénk
Magyarországon is elérni, ezért kérjük a gazdálkodókat,
hogy vegyék igénybe a CSEBER gyűjtőhelyek által kínált
ingyenes visszagyűjtés lehetőségét. Kérjük, a gyűjtés részleteiről érdeklődjenek az Önökhöz legközelebb található
gyűjtőhely elérhetőségein!

A szakszerű kiöblítésről rövid videofilmeket készített az Európai Növényvédelmi Szövetség (új neve: CropLife
Europe). Ezek a filmek a CSEBER honlapján is megtekinthetők.
https://cseber.hu/oktatofilmek

A gyűjtőhelyek listáját megtalálják a CSEBER weboldalán a megfelelő menüpontban, illetve a https://
cseber.hu/gyujtohelyek-atveteli-pontok linken.

A CSEBER „Három a magyar igazság”
kampányának letölthető anyagai a
https://cseber.hu/plakatok oldalon
találhatók meg.

Fenyvesi Rita
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ÁZSIAI MÁRVÁNYOSPOLOSKA ÉS GYAPOTTOK-BAGOLYLEPKE
Az utóbbi évek mindenki számára jól ismertté tették az invazív fajok jelenlétét az ázsiai márványospoloska felbukkanása óta. A fajt Ázsiából hurcolták be Amerikába és Európába. A poloska szélsőségesen polifág, több mint száz különböző növényfajon figyelték meg táplálkozását.
Szívogatásának hatására a növény elszíneződik és deformálódhat. Az ezáltal okozott minőségi
károk mellett kötődési problémák alakulhatnak ki, és ebből kifolyólag a termelőknek már hozamcsökkenéssel is számolniuk kell.
Az invazív fajok megjelenésén túl a másik kiemelkedő probléma, amit a klímaváltozás okoz,
az a vándor fajokra gyakorolt hatás. A gyapottok-bagolylepke már eddig is jelen volt hazánkban, a gazdák ismerik az ellene alkalmazható megoldásokat, viszont a megváltozott klimatikus viszonyok hatására a kártevőnek nem kell télre elvándorolnia, így az eddig csak nyár
közepén berepülő imágói helyett már korábban is találkozni lehet az áttelelt egyedeivel.

A KLÍMAVÁLTOZÁS OKOZTA
KIHÍVÁSOK
A NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN

A BEPORZÓK NEHEZEBBEN ALKALMAZKODNAK
Ahogyan a károsítókra, úgy a hasznos szervezetekre is hatnak a változások, köztük a beporzókra is. Az éghajlati viszonyok módosulása a méhek számára kedvezőtlen, a szélsőséges
időjárás miatt a növények virágzása egyenlőtlenné, kiszámíthatatlanná válik. A főbb beporzó
rovarok nehezebben alkalmazkodnak a kialakult jelenséghez, ez pedig a méztermelés és a
beporzás csökkenését eredményezi. Így jelentősen ingadozhat a növénytermesztés eredményessége, a termés mennyisége. Ez súlyos gazdasági károkat okoz a termelőknek, valamint az
élelmiszerárak alakulását is kedvezőtlenül befolyásolja.

Az elmúlt évek egyik legmeghatározóbb
szakmai kihívása a klímaváltozás, mely a teljes élővilágra
globálisan hat. Magyarországon magasabb átlaghőmérsékletet
és sűrűbben előforduló szélsőséges időjárást okoz.
Az enyhébb teleket a károsítók könnyebben átvészelik,
így tavasszal a korábbinál
sokkal nagyobb számban jelennek meg.

A HATÓANYAG-VISSZAVONÁSOKHOZ IS ALKALMAZKODNI KELL
Szintén jelentős kihívás a gazdálkodók számára a hatóanyag-visszavonásokhoz való
alkalmazkodás. Míg a károsítók száma folyton nő, az ellenük használható növényvédőszerek
száma rohamosan csökken. Az utóbbi két évben 19 elutasított és 12 nem támogatott hatóanyag
került le a gazdák által használható eszközök palettájáról, a legtöbb a rovarölők közül. Ugyanebben az időszakban 9 új hatóanyagot engedélyeztek, melyekből 4 szintetikus eredetű.
A szigorítások és a növényvédőszer-kínálat csökkenése miatt a termelőknek egyre nagyobb
kihívást jelent a növényvédelmi terv elkészítése. Az engedélyek módosításával a szerrotáció
kivitelezése is nehezebbé vált, és ennek eredményeként a károsítók könnyebben válnak rezisztenssé a megmaradt készítményekre.

A rovarok tökéletes indikátorai a fellépő változásnak. Gyors szaporodásuk
miatt általánosságban elmondható, hogy hamarabb képesek alkalmazkodni az efféle
jelenségekhez. Ez azonban csak az egyik probléma, amellyel számolniuk kell a
gazdáknak, ugyanis a megváltozott időjárási viszonyok elősegítik a mediterrán
területekről származó egyedek betelepülését is. Ezáltal olyan fajok jelennek meg és
szaporodhatnak el Magyarországon, amilyenekkel a termelők eddig nem találkoztak,
s amelyek ellen itt egyelőre nincs kialakult védekezési mód. Ezek az invazív fajok
könnyű helyzetben találják magukat Magyarországon, ugyanis nincs természetes
ellenségük sem, így rövid időn belül tömegesen lehetnek jelen.

A kivont hatóanyagok helyettesítésére számos alternatív megoldás létezik, viszont ezek közül több felhasználása is korlátozott, továbbá a nem kémiai megoldások önmagukban sok
esetben nem rendelkeznek ugyanakkora hatékonysággal, mint a kémiaiak és ez termésveszteséggel, valamint az élelmiszerárak emelkedésével is járhat.
Fürtön Alíz
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AZ UNIÓS NÖVÉNYVÉDELEM
ÉS A GAZDÁK – KIALAKULT
EGY SZAKADÉK

kis kétely merül is fel egy szer esetében – például a vízi élőlényekre, beporzókra gyakorolt
hatásával kapcsolatban – egyből negatív listára kerül, és gyanús lesz mindenki, aki fel
akarja használni.
Ez a hozzáállás nagyon megnehezíti a növényvédőszer-gyártók és -forgalmazók dolgát is.
Nemcsak több száz millió euróba kerül, de
sok időt is vesz igénybe egy-egy új hatóanyag
kifejlesztése, és ha nincs garancia arra, hogy
megtérül a befektetés, akkor a gyártók nem
lesznek motiváltak abban, hogy újakat dobjanak a piacra. Emellett az új készítmények
engedélyeztetése is lelassult az unió területén
a világ többi részéhez képest. Így tehát szűkül
az a növényvédelmi paletta. Néhány éven belül
nem lesz használható növényvédőszer, kivéve
néhány újonnan engedélyezett készítményt,
amelyek azonban rendszerint kevésbé hatékonyak.

Túl gyorsan vezetik ki a veszélyesnek ítélt
növényvédőszereket az Európai Unióban,
a gyártók nem tudnak lépést tartani az
alternatívák fejlesztésével, ráadásul az új szerek
engedélyeztetése is lassú. FODOR ZOLTÁN, a
Nemzeti Agrárkamara mezőgazdasági igazgatója
szerint felborult az egyensúly
az uniós növényvédelemben a környezetvédelem
javára , ennek eredményeként pedig romlik
a gazdaságosság és az nő az
élelmiszer-biztonsági kockázat is.
Milyen a viszonyuk a gazdálkodóknak az uniós
növényvédelemhez?
Az Európai Unió növényvédelmi szabályozása a legszigorúbb a világon. Ez sok kihívást jelent a gazdák számára, de alkalmazkodtak és igyekeznek megfelelni. A néhány
éve elindult zöldstratégiákkal kapcsolatos
elvárások esetében azonban már vannak
fenntartásaink. Bár a kitűzött célokkal maximálisan egyetértünk, a módszerekkel és
a megvalósításra szánt időtávval már nem.
Véleményünk szerint nem elfogadható, hogy
háttérelemzések nélkül hoznak olyan szabályokat, amelyek alapvetően változtatják
meg az eddigi növényvédelmi technológiát.

Milyen további hatásai vannak a szerek
kivezetésének?
A mezőgazdasági termelésnek, az élelmiszer-előállításnak három alapvető követelménye van: a gazdaságosság, a társadalom, a
lakosság élelmiszer-ellátásának biztosítása,
végül pedig a környezeti szempontok érvényesítése. Az uniós szemlélet sajnos nem elég
kiegyensúlyozott: ez a három szempont nem
egyenlő súllyal esik latba, az unió túlságosan
elfogult a környezeti szempontok irányában a
másik kettő hátrányára. Szerintünk elhamarkodottan próbál meg olyan szabályokat ráerőltetni a gazdatársadalomra, amelyek miatt
kétségessé válik a másik két alapkövetelmény
teljesülése. Megfelelő növényvédőszerek nélkül például nagyobb a kockázata a gombás
fertőzésekből eredő toxinok megjelenésének,
amik veszélyesebbek lehetnek, mint az esetleges kimutatási szintet el nem érő növényvédőszer-maradékok. Reménykedünk benne,

Úgy vesznek el bevált technológiai elemeket
és eszközöket, hogy helyettük egyelőre nem
biztosítottak azok a környezetbarát alternatívák, amelyek mind növényvédelmi, mind
gazdaságossági szempontból felérnek a korábbiakhoz.
Ön mit lát a legnagyobb problémának?
Alapvető probléma, hogy veszélyalapú lett az
egész értékelés. Az engedélyeztetés során
nem azt nézik, hogy egy adott növényvédőszer, az engedélyokiratnak megfelelő technológiai útmutatás szerint felhasználva milyen
kockázatot jelent, hanem azt, hogy az adott
hatóanyag mennyire veszélyes. Ha bármilyen
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hogy sikerül reálisabb, racionálisabb döntésekre sarkallni a döntéshozókat.
Milyen konkrét lépéseket tudnak tenni?
A legnagyobb európai termelőket és termelői
szerveződéseket tömörítő szervezet, a Copa-Cogeca tagjaként, velük közösen igyekszünk képviselni a fenti érvrendszert. A Növényvédőszer-gyártók Európai Szövetségével
közösen kiszámítottuk, hogy milyen termésveszteségi kockázatok lépnek fel a meghatározó növénykultúrák esetében, és ezt eljuttattuk a döntéshozók asztalára.

NÖVÉNYVÉDELMI MAGAZIN

2021. OKTÓBER

Itt csak egy hazai példát említenék: a repcetermelők már jelentős, 20 százalékos
területcsökkentéssel reagáltak a csávázószerek hiányára. Küzdünk a társadalmi tudatformálás területén is annak érdekében,
hogy ne tekintsék a gazdálkodókat környezetrombolóknak. Valójában ők a legnagyobb környezetvédők, mert együtt élnek a
természettel. Nekik igazán az az érdekük,
hogy minden harmóniában működjön, hiszen ebből élnek.
Van olyan kultúra, ahol még nem jelent
problémát a szerek kivonása?
Nem igazán beszélhetünk már ilyenről,
hiszen a csávázószereket és az azoltartalmú fungicid készítményeket – amelyeket a
humán gyógyászatban továbbra is engedélyeznek – folyamatosan kivonják. Félő, hogy
a még meglévő és viszonylag teljes technológiai megoldások el fognak tűnni. Sajnos
a kiskultúrák esetében a kertészeti ágazatban hatalmas problémát generál az, hogy
nincs megfelelő védekezési lehetőség az
egészséges termék iráni fogyasztói igény
kielégítésre.
Hol a legnagyobb a baj?
A kertészeti, a zöldség-gyümölcs- és a
gyógynövény-kultúráknál. A gyökérzöldségek esetében például nem volt olyan szer,
amivel nagyobb felületen meg lehetett ol-

dani a gyomirtást. Ezért is alakítottuk meg
a Kiskultúrás Növényvédelmi Munkacsoportot, ahol az érintettek és a hatóságok segítségével próbálunk átlátni a hiányosságokat.

TANÁCSOK A
BIZTONSÁGOS
NÖVÉNYVÉDŐSZER
HASZNÁLATHOZ

Vannak pozitív eredmények, például engedélyokirat-átvétellel próbálunk egy adott
kultúrában is elérhetővé tenni egy adott
készítményt. Ezenkívül igyekszünk feltérképezni, hogy a velünk egy zónába tartozó uniós tagállamokban milyen elérhető technológiák és szerek léteznek. Ezeket szeretnénk
honosítani. Azt is látjuk, hogy a szükséghelyzeti engedélyek lehetőségei ugyancsak szűkülnek. Állandó megoldások kellenek.

Az Európai Unió tagállamaiban a növényvédőszerhasználat kizárólag a jogszabályi előírásoknak
megfelelve történhet, hogy védjük az emberi
egészséget és a környezetet. A növényvédőszer
használat során a felhasználó felelőssége, hogy a
legjobb gyakorlatot alkalmazza

Említette, hogy az új szerek kifejlesztése
drága. Járható út lenne-e, ha az unió esetleg
ehhez nyújtana támogatást?
Nem igazán, hiszen az uniós támogatáspolitika nem terjed ki a multinacionális
cégekre. Ettől függetlenül minden általunk
ismert növényvédőszer-gyártó és -forgalmazó óriási erőfeszítéseket tesz, hogy új,
alternatív eszközöket fejlesszen, amihez mi
is igyekszünk segítséget nyújtani. Ez a folyamat azonban lassabb annál, mint ahogy
az unió változtat. Kialakult egy szakadék és
nem látjuk, hogyan lehetne áthidalni. Ezért
kellene változtatni az uniós hozzáálláson.

.

AZ ENGEDÉLYEZETT NÖVÉNYVÉDŐSZEREK ADATBÁZISA
A növényvédelmi tevékenység a növényvédőszer választással majd az azt követő vásárlással
kezdődik. A Magyarországon engedélyezett Növényvédőszerek adatbázisa minden felhasználó
számára elérhető az alábbi linken:
https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso.aspx

Ballai Vince
,

NÖVÉNYVÉDŐSZER-VÁSÁRLÁS: KERÜLNI KELL AZ ILLEGÁLIS
BESZERZÉSI FORRÁSOKAT
Növényvédőszert kizárólag megbízható, legális beszerzési forrásból szabad vásárolni. Magyarországon kizárólag engedélyezett, magyar nyelvű címkével ellátott növényvédőszer forgalmazható. Mindenképpen kerülni kell az illegális forrásból származó növényvédőszer felhasználását,
hiszen ez akár hamisítvány is lehet, károsíthatja a kultúrnövényeket, veszélyt jelenthet a felhasználóra, a kezelt növényre és a környezetre.
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A FELHASZNÁLÓ
FELELŐSÉGE

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT-KEZELŐ ELŐÍRÁSOK
Felszíni vizek, folyók, patakok, tavak, vízzel telt árkok, csatornák közelében történő növényvédelmi kezelések során Magyarországon minden növényvédelmi tevékenység esetében kötelező 5
méter kezeletlen biztonsági sáv megtartása. Ha az adott növényvédőszer a vízi élővilágra bármilyen kockázatot jelent, akkor az engedélyokirat és a címke ennél nagyobb védőtávolságot ír elő.
A felhasználó felelőssége, hogy ennek betartásáról gondoskodjon.
A permetezést csak szélcsendes időben végezzük. Már közepes szélsebesség mellett is megnő
az elsodródás, ami környezeti kockázatot jelenthet. A szomszédos kultúrnövényekre sodródva
ugyanis fitotoxikus lehet, vagy azok termésében a szermaradék magasabb lehet a megengedettnél.
A permetezés során nagy figyelmet kell fordítani a hasznos élő szervezetek, hasznos rovarok,
méhek védelmére. A növényvédőszerek engedélyokirata és címkéje az erre vonatkozó előírásokat is tartalmazza, ezek betartása kötelező.

A felhasználó és a fogyasztó
egészségének védelme

A környezet védelme

SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS

A KIÜRÜLT CSOMAGOLÓ ANYAG KEZELÉSE

A növényvédőszerek szállítása során is fontos az alapvető biztonsági szabályok betartása. Az általános szabályok mellett a speciális előírások betartása is kötelező. Növényvédőszer kizárólag
személyektől, állatoktól, élelmiszertől, takarmánytól gondosan elkülönítve, gondosan rögzítve
szállítható.
A tárolás-felhasználás helyén a növényvédőszert a felhasználásig biztonságos helyen kell tárolni élelmiszertől, takarmánytól, gyógyszerektől és minden más háztartási eszköztől elkülönítve,
illetéktelen személyektől elzárva, kizárólag erre a célra szolgálóhelyen. A gyártó által vállalt
eltarthatósági idő a címkén, a gyártási idő pedig a csomagoláson minden esetben megtalálható.

A környezet, a talaj, felszíni és talajvizek pontszerű szennyezésének elkerülésére elővigyázatosan kell eljárni a kiürült csomagoló anyag kezelése során. A kiürült csomagoló anyagot átmenetileg is kizárólag erre a célra elkülönített, csapadéktól védett, betonozott helyen kell tárolni majd
a jogszabályi előírásoknak megfelelően az erre a tevékenységre kijelölt szervezet, a CSEBER
Non-profit Közhasznú Kft. gyűjtőhelyeire kell szállítani. A növényvédőszerek kiürült csomagolását más célra felhasználni tilos! A CSEBER gyűjtőhelyeinek listája
a következő linken található: http://www.cseber.hu/gyh.php

ELŐKÉSZÍTÉS, FELHASZNÁLÁS

Vámos Éva

A permetlé készítése – a tömény növényvédőszer bekeverése – jelenti a legnagyobb kockázatot
a felhasználóra, ezért kiemelten fontos a felhasználó személyi védelme. A permetlé készítés
előtt gondosan át kell olvasni és az egészség megőrzése érdekében feltétlenül be kell tartani a
címkén található előírásokat a felhasználó védelmére.
A gumikesztyű használata még a legkevésbé kockázatos növényvédőszerek előkészítése és felhasználása során is fontos mivel a legnagyobb szennyezésnek a kéz van kitéve a növényvédelmi
munka során.
A védőfelszerelésre vonatkozó engedélyokirati előírások betartása kötelező.
A permetlé bekeverését a termékcímkén található előírás
pontos betartásával kell elvégezni. Az előírt legmagasabb
dózist az emberi egészség és a környezet kockázata szempontjából tilos túllépni, ráadásul az előírtnál magasabb dózis a kezelt növényt is károsíthatja. Az előírtnál alacsonyabb
dózis használata sem megengedett a célszervezetek növényvédőszerekkel szembeni érzékenységének megőrzése miatt.
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PÁLMAI OTTÓ: A NÖVÉNYVÉDELEM
NEM CSAK A MUNKÁM VOLT, HANEM
A HOBBIM IS

Van két fontos város az életében: Keszthely és Velence. Kezdjük időrendben. Hogyan
került a családjuk Keszthelyre?

13 éves koromig Dabroncon, egy néhány száz lelkes faluban éltünk Veszprém megye

nyugati csücskében. Édesapám javaslatára költöztünk Keszthelyre, hogy a fivéremmel
helyben járhassunk középiskolába, én mégis Veszprémbe mentem vegyipari technikumba. Amikor érettségi előtt úgy éreztem, mégsem akarok vegyészmérnök lenni, édesapám
javasolta, hogy jelentkezzem a keszthelyi Georgikon agrárkémiai képzésére. A mezőgazdaság nem állt tőlem távol, hiszen Dabroncon volt egy kis parasztgazdaságunk, ahol én
is kapáltam, teheneket őriztem. 1976-ban szereztem meg az agrárkémiai diplomát. Később ugyanitt végeztem a szakmérnöki tanulmányaimat, majd Keszthelyen doktoráltam,
2003 óta pedig címzetes egyetemi docens vagyok. Mióta nyugdíjba mentem, már nem
tanítok, de változatlanul tevékenykedem a növényvédelem tantárgy záróvizsga-bizottságában. Ez a hely az alma materem, ezért nagyon fájdalmas, hogy a felsőoktatás átszervezése miatt a jövőben szűkíteni kívánják az itteni agrárképzést. A Georgikon – Európa
legelső ilyen irányú felsőoktatási intézménye – jövőre lesz 225 éves, és meggyőződésem,
hogy mást érdemelne. Ha mi, magyarok büszkék vagyunk a hagyományainkra, akkor a
Georgikonra is legyünk büszkék.
Ugorjunk Velencére. Egész fiatalon idekerült, és rögtön vezető pozícióba.
A diploma megszerzése után a Dunántúli Talajjavító Vállalat szombathelyi talajvizsgáló laboratóriumát vezettem, majd a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium
Növényvédelmi és Agrokémiai Központjához kerültem Budapestre. Ez életem meghatározó egy éve volt, pályakezdőként a legjobb hazai szakembereket ismerhettem meg.
Bár a munkámat élveztem, nem szerettem Pesten élni. Így amikor megkerestek a Fejér
megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomástól, hogy Velencén épül egy új laboratórium, elvállalnám-e a vezetését, igent mondtam – azzal a hátsó gondolattal, hogy 45
kilométerrel közelebb kerülök Keszthelyhez. 1982-ben lettem csoportvezető, egy évvel
később agrokémiai főmérnök. Közben megházasodtam, így eldőlt, hogy Velencén maradok. Kezdetben tápanyag-gazdálkodással foglalkoztam, majd 1989-ben, amikor az intézményrendszert átalakították, a növényvédelmi szolgálat igazgatója lettem. Egy újabb
átszervezés nyomán, 1992-be az összevont intézet igazgatójának neveztek ki, és innen
mentem nyugdíjba 2014-ben.

A növényvédelem csapatjáték – vallja
dr. PÁLMAI OTTÓ, akit 2020-ban fődíjasként
és a növényvédelem kategória győzteseként is
az Év Agráremberének választottak. Sokszínű
munkássága is ezt igazolja: 25 éven át volt hazánk
legnagyobb megyei növény- és talajvédelmi
intézményének igazgatója, s emellett felsorolni is
nehéz, hányféle szakmai-társadalmi feladatban
vállalt és vállal szerepet a mai napig.

Közben volt egy amerikai kalandja is.
Épphogy Velencére kerültem, amikor kijutottam egy egyéves farmgyakorlatra az Egyesült Államokba. Nem kerestem sokat, de az összes pénzemet utazásra költöttem, még
Hawaiira is eljutottam. Nagyon élveztem ezt az egy évet, és később rengeteget profitáltam belőle, rányomta a bélyegét az egész világlátásomra.
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A velencei volt az ország legnagyobb és legszerteágazóbb tevékenységet végző megyei növény- és talajvédelmi intézménye. Mi mindennel foglalkoztak?

A társadalmi szerepvállalásból
azért most is bőven kiveszi a részét.

Széles skálán, nagyon magas színvonalú szakmai munkát végeztünk. Jól felszerelt laboratóriumaink és remek szakembereink voltak. Rengeteg növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási kísérletet folytattunk, de sokféle szolgáltatást is végeztünk a szúnyogirtástól
kezdve a gyomirtáson át a favédelemig. A hivatali munkám mellett szakmai rendezvényekre jártam, számtalan pályázatban vettünk részt, számtalan előadást tartottam, és
közel száz szakcikket írtam. Országos és nemzetközi kapcsolataink voltak, konferenciákat szerveztünk – ebben óriási segítségemre voltak a kollégáim, akikre utólag is nagyon
büszke vagyok.

Nekem a munkám volt a hobbim,
mindig örömmel mentem be a munkahelyemre. Amit tudok, most is
szívesen megteszem. Keszthelyen a
Georgikon Alapítvány elnöke vagyok,
amely a hagyományőrzésen kívül fiatal kutatókat, oktatókat és szerény
anyagi körülmények között élő hallgatókat támogat. Kezdeményezésemre állítottak szobrot Keszthelyen
Sáringer Gyula világhírű entomológus professzornak és Bakonyi Károlynak, a neves szőlőnemesítőnek.
Elnöke vagyok az Agrárkemizálási
Társaságnak is, amit Nagy Bálint, a hazai növényvédelmi szakigazgatás megteremtője
hozott létre. Én adtam az ötletet, és néhány barátom segítségével szerveztem meg, hogy
az ő tiszteletére szobrot állítsunk a Nébih Növény- Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság Budaörsi úti épületénél. Szintén a kezdeményezésemre állítottunk már két
emléktáblát, létrehoztuk a Nagy Bálint-emlékérmet és Keszthelyen a Belák Sándor-díjat. Emellett a Növényvédő Mérnökök Kamarájának küldöttjeként tagja vagyok a mindenkori agrárminiszter mellett működő Agrárgazdasági Tanácsnak és három akadémiai
bizottságnak. És azért a földtől sem szakadtam el, a mai napig örömmel művelem a
sukorói és a balatongyöröki szőlőnket és a házunknál lévő kertet.

A rengeteg téma közül mi lett a szívügye?
Az agrár-környezetvédelem, a növényvédőszerek hatása környezetünkre és a
növényvédőszer-maradványok témaköre.
Meggyőződésem, hogy növényvédőszerek
nélkül ma már nem lehet növénytermesztést végezni. 7,4 milliárd ember él a földön, és ez a szám hamar 9 milliárdra fog
emelkedni – ennyi embert nem lehet másképpen táplálni. A biotermesztés óriási
szakértelmet igényel, és csak egy egészen
szűk szegmens számára biztosíthat ellátást. A fenntarthatóság megkerülhetetlen.
Pályám utolsó 25-30 évében azzal foglalkoztam, hogyan lehet ezeket a készítményeket úgy használni, hogy ne szennyezzék
a környezetet, ne károsítsák a növényeket
és az élelmiszereket. Számomra roppant
fájdalmas, hogy bár egyre több károsító jelenik meg a növénytermesztésben, a magas színvonalú hatósági ellenőrzésekre
és az ezt támogató és megalapozó tudományos munkára egyre kevesebb eszköz,
ember és pénz jut.

								Szerdahelyi Krisztina
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A leleplezés pillanata.
Forrás: georgikon.hu
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Nagyapám mindig azt mondta:

„Drága fiam, legyél
alázatos a termőföld iránt,
és az Istentől kapott
talentumaidat használd
a jó cél és
a fejlődés érdekében.”
Először a Szegedi Tudományegyetem Hódmezővásárhelyi Főiskolai Karán szereztem
agrármérnöki diplomát, majd a Debreceni Egyetem elvégzése után Keszthelyen,
anagy múltú Georgikon Egyetem növényorvosi szakán tanultam, később kártevőirtó
és fertőtlenítő képzésen vettem részt.

A SIPOS GAZDA-KÜLDETÉS

Komoly autóbalesete is szerepet játszott
abban, hogy két éve létrehozta a Sipos Gazda brandet,
amellyel minden korosztályhoz szeretné eljuttatni
a mezőgazdaság és a természet szeretetét.
A növényorvosként, mezőgazdászként, méhészként
és tanárként egyaránt aktív SIPOS JÓZSEFET 2019-ben
az Év Agráremberének választották
növényvédelmi kategóriában, és ő kapta a közönségdíjat is.
Mikor történt a baleset?
2017-ben, és bár vétlen voltam, majdnem
meghaltam. A lábadozás hónapjaiban körvonalazódott bennem a Sipos Gazda-küldetés,
amivel egyrészt igyekszem segíteni mindazoknak, akik növényvédelmi szaktanácsért
fordulnak hozzám, másrészt a természet és
a gazdálkodás szépségeire, érzékeny egyensúlyára és az ember felelősségére is szeretném felhívni a figyelmet.

Kezdettől fogva mezőgazdásznak készült?
Sokáig humán orvos szerettem volna lenni, ám a családi példa nyomán végül a növényekkel való foglalkozást választottam.
A dédszüleim, nagyszüleim is a mezőgazdasághoz kötődtek. Hódmezővásárhely
és Makó között, Földeákon nőttem fel, és
már gyerekként ott segédkeztem a családi hagymaföldön, paprika- és mákföldön.
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Melyik terület lett a legfontosabb?
Azt vallom, hogy az egyre dinamikusabban
fejlődő mezőgazdaságot nem lehet részekre bontani. Minden mindennel összefügg, ezért a teljességet nézve, rendszerben kell gondolkodni. Talajtan, okszerű
tápanyag-utánpótlás, talajművelés, előrejelzés, klímaváltozás, károsítók, fenntarthatóság – a növényorvoslás mindezt keretbe foglalja.
Amikor a növényorvos beavatkozik egy
ökoszisztémába, akkor előrejelzésekre
alapozva, a környezet, az időjárás, a növények és a károsítók ismeretében kell
döntést hoznia. Mivel kémiai anyagokkal
is dolgozunk, a felelősségünk nagyon komoly. A folyamat egészét tekintve kiemelt
jelentőséget tulajdonítok a növényvédelmi
előrejelzésnek is. Megfelelő helyekre kitett
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csapdákkal meg tudjuk határozni, hogy az
adott táblában milyen rovarok rajzása várható, mikorra időzítsük a védekezést.
Főállásban a Sumi Agro Hungary Kft. szaktanácsadójaként dolgozik. Emellett a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági
Karán növényvédelmi állattant és biológiai
növényvédelmet tanít, miközben a családi
gazdasággal sem hagyott fel.
Most is megvan nagyapámék tanyája, a
Szántó-tanya és körülötte a birtoktest, ahol
jelenleg búzát, kukoricát, árpát, napraforgót, kisebb területen kertészeti növényeket
termesztünk. A saját gazdaságban fontosnak tartom a különféle kísérletek beállítását, hiszen úgy tudok hitelesen tanítani,
tanácsot adni, ha saját tapasztalatokat
gyűjtök. 27 éve méhészkedem, és a méztermelés mellett méhészeti kutatásokat is
végzek. Meggyőződésem, hogy a növényorvosoknak és a méhészeknek párbeszédet
kell folytatniuk egymással, hiszen a méhek
nagyon fontos indikátorrovarok.
Radikális környezeti és klímaváltozást
élünk át, ami komoly kihívás elé állítja a
mezőgazdaságot. Ön szerint melyek a legégetőbb problémák?

PROFITORIENTÁLT ÉS KÖRNYEZETTUDATOS SZŐLŐGAZDÁLKODÁS

Lassan elmondhatjuk, hogy a kontinentális éghajlatot Magyarországon is felváltja
a mediterrán klíma. Ebből következően
újabb és újabb károsítókkal találkozunk,
ami új védekezési módokat, szemléletet
igényel. Ezzel párhuzamosan a népességnövekedéssel és a táplálkozás globális átalakulásával is szembe kell néznünk.
Szintén aktuális téma, hogy az EU-s rendelkezések szerint 2021–2022-ben még
intenzívebben folytatódik a növényvédelmi
hatóanyagok kivonása, ami a változó környezetben tovább nehezíti az eredményes
védekezést. Szeretném kiemelni a polifág
talajlakó kártevők egyre erősödő jelenlétét,
és nagy kihívásnak látom az öntözés fontosságát, a generációváltás folyamatát és
a munkaerőhiányt is.
Ma már Sokan Sipos Gazdaként ismerik országszerte. Mi minden tartozik a küldetéséhez?
Szívesen adok szaktanácsot telefonon vagy
e-mailben, vagy ha szükséges, elmegyek a
helyszínre, ott diagnosztizálok, és megbeszéljük a további teendőket. Sok energiát
fordítok az ismeretterjesztésre, a szemléletformálásra is, az óvodától az egyetemig
szeretném elvinni a fiatalokhoz a természet, a kert, a mezőgazdaság szeretetét,
a madarak védelmével kapcsolatos tudnivalókat. Továbbá az a célom, hogy a Sipos
Gazda márkanév alatt saját és más fiatal
gazdáktól származó biotermékeket állítsunk elő. Szeretném megmutatni, hogy
mit jelent az egészséges alapanyagból,
hagyományos technológiával előállított,
biztonságos élelmiszer, amelyre egyre nyitottabbak a fogyasztók.

A növényvédőszerek és a növénykondicionáló
készítmények kiegyensúlyozott használatával szeretnénk
olyan állapotba hozni az ültetvényeinket, hogy sokkal kisebb
eséllyel szaporodjanak el a kórokozók és
egészséges szőlőt szüretelhessünk – mondja VARGA MÁTÉ
badacsonyörsi kertészmérnök, növényorvos,
aki szőlészeti ágazatvezetőként 250 hektárnyi területen
irányítja a Varga Pincészet munkáját.

Szerdahelyi Krisztina
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kosabb lesz a talaj, a szőlő hatékonyabban
felveszi a tápanyagokat, jobb a vízelvezetés,
és csapadékos évben még a traktor is kön�nyebben be tud menni az ültetvényre. Betelepülnek a hasznos szervezetek: rengeteg
ragadozó atkát, fátyolkát, katicát találunk
ezeken a növényeken.
Milyen kihívásokkal kell szembesülnie annak,
aki a konvencionális növényvédelmi eljárások
mellett vagy helyett alternatívákban gondolkodik?
Számolnia kell azzal, hogy sokkal jobban ki
lesz szolgáltatva az időjárás viszontagságainak, az évjárathatásoknak, a hektikus csapadékeloszlásnak, és olykor kevésbé hatékony fegyverekkel kell felvennie a küzdelmet
a fertőzések és a kártevők ellen. Ugyanakkor aki a jövőbe tekint, az semmiképp nem
tudja megkerülni a „zöldülést”. Most sokkal
nehezebb dolguk van a növényvédelmi szakembereknek, mint tíz évvel ezelőtt. Folyamatosan szigorodik a szerhasználat, korábban
jól működő hatóanyagokat vontak ki a forgalomból. Erre is reagálva kezdenek sokan – mi
is – környezettudatosabban gondolkodni, és
nemcsak növényvédőszerekkel, hanem kondicionáló készítményekkel is dolgozni. Ehhez
alapfeltétel a nagyon feszes tempójú, időben
elvégzett és jól kivitelezett zöldmunka, hiszen
elhanyagolt ültetvényekben szó sem lehet
környezetbarát növénytermesztésről.
Sokan a biodiverzitást is a környezettudatos
mezőgazdaság egyik pillérének tarják. Ez hogyan valósítható meg a szőlőben, amely alapvetően monokultúra?
A környezetkímélő gazdálkodás részeként
sokan különböző magkeverékekkel vetik be a
sorközöket, vagy meghagyják a természetes
mezei vagy gyomflórát, és azt kaszálják.
Így intenzívebbé válik a talajélet, morzsalé-

Mik azok a károkozók, amelyek ellen igazán
hatékonyan csak növényvédőszerekkel lehet
védekezni?
Elsősorban a fekete rothadást említeném,
ami az elmúlt négy-öt évben drasztikusan
elhatalmasodott. Akinél a vegetációs időszak
második felében erős fertőzés volt, annak
fontos a szüret után is permeteznie. A másik a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmát
terjesztő amerikai szőlőkabóca. Ez az egyetlen olyan szervezet, amely ellen évente háromszor kötelező rovarölő szerrel védekezni
azokon a borvidékeken, ahol a probléma már
jelen van.
Ön szerint reális alternatíva az ökológiai szőlőtermesztés?
Bizonyos körülmények között igen. Ez a fajta
gazdálkodás rendkívüli tudatosságot igényel,
és az új és újabb kártevők miatt szerintem
soha nem fog széles körben elterjedni. Sokkal nagyobb perspektívát látok a rezisztens
szőlőfajták telepítésében. Mi a Varga Pincészetnél – a pécsi kutatóintézettel közösen –
az idei évtől el is kezdtünk rezisztens fajtákkal foglalkozni: a tervek szerint a következő
öt évben 15 hektáron végzünk tájkísérletet
néhány általunk kiválasztott fajtával, amihez
kialakítjuk az optimális szőlőművelési és borkészítési technológiát is. A környezettudatos
szőlőművelésnek ez lehet az egyetlen jövőbe
mutató, reális lehetősége.
Szerdahelyi Krisztina
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Az integrált
növényvédelem
olyan eszközöket
és stratégiákat
ad a gazdálkodók
kezébe,
melyek csökkentik a
kártevők, kórokozók
és a gyomok okozta
veszteségeket úgy,
hogy a termelést
fenntartható módon
fokozzák.

többet
kevesebbel

