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Kedves Kertbarátnők, tisztelt Kertbarátok! 2016. évi 19. felhívás

► A háti motoros permetezők apró cseppeket képeznek és ezek már a legkisebb légárammal is elsodródnak,
akár a szomszéd kert növényeire is. Ezért született meg az alábbi jogszabály.

”Az idei évtől jogszabály kötelezi a gazdálkodókat, hogy a motoros permetező géppel történő növényvédelmi
kezelésekről előzetesen tájékoztatniuk kell a szomszédos ingatlanon tartózkodókat. Az előírás a motoros háti
permetezőt használó kiskert tulajdonosokat is érinti. A tájékoztatás módjáról a gazdálkodó dönt, elmulasztása
viszont akár pénzbírsággal is járhat.
A növényvédelmi kezelések során a növényvédő szer elsodródása komoly környezetvédelmi és egészségügyi
problémát jelenthet. Kiemelten igaz ez a lakott területek közelében. A kockázat csökkentése érdekében az idei
évtől jogszabály kötelezi a gazdálkodókat arra, hogy előzetesen tájékoztassák a szomszédos ingatlanon
tartózkodókat, ha motoros permetező géppel végeznek növényvédelmi kezelést.
A rendelet szerint lakott területrésznek számít egy település olyan bel- vagy külterülete, amelyen a tulajdonosok
az év valamely szakában életvitelszerűen tartózkodnak. Elsősorban tehát a szántóföldek között fekvő tanyákon, a
zártkerti területeken vagy a belterületi szántóföldek szomszédságában élők számíthatnak mostantól ilyen
tájékoztatásra. Fontos azonban, hogy az előírás a házi kert tulajdonosokra is vonatkozik, amennyiben
motoros háti permetezőt használnak.
A tájékoztatás szóban vagy írásban is történhet, erről a gazdálkodó/permetező dönt. A hatósági ellenőrzések
során a tájékoztatás meglétét is ellenőrizhetik a hatóság szakemberei. Az a termelő, aki nem tudja bizonyítani,
hogy előre tájékoztatta szomszédját a permetezésről, figyelmeztetésben, többszöri elmaradást követően
pénzbírságban is részesülhet. Mindazonáltal a jogszabályi rendelkezéssel nem pótolható a jószomszédi
viszony. Figyeljünk egymásra, tartsuk tiszteletben szomszédaink jogait és érdekeit!”

► Sajnos gyorsan aktuálissá vált! A honlapomra már korábban feltettem a leanderrel is behurcolható Xylella
fastidiosa baktérium leírását, mely több száz haszonnövényünket is megfertőzheti. Németországban már
megtalálták. Nincs messze tőlünk…

„Kimutatták a Xylella fastidiosa baktériumot egy németországi kisüzemi szaporító telepen áprilisban
megmintázott leanderből. Európában most először azonosították a baktérium ’fastidiosa’ alfaját, a fertőzés
forrását eddig nem sikerült kideríteni. A növényt, amelyet egy helyi lakos teleltetett a telep egyik
növényházában, legalább négy éve nevelik egy másik magánszemély növényéről vett dugványról.
A németországi fertőzési esettel már kontinensünkön is igazoltan jelen van a baktérium ’fastidiosa’ alfaja, amely
– többek között – kiváltja a szőlőtőkék elhalásához vezető Pierce-betegséget.
A német hatóság – az előírásoknak megfelelően – megkezdte a felszámolási programot, többek között az
intenzív felderítést. Az egyetlen, fertőzöttnek talált növény körüli 100 m-es körzetben minden leandert meg kell
semmisíteni, a 10 km-es biztonsági övezetből pedig tilos a baktériumfajra fogékony összes – több száz – növény
(szőlő-, gyümölcs-, zöldség-, dísz- és erdészeti növény) kivitele mind kereskedelmi, mind magáncélból.
A NÉBIH ismételten felhívja a figyelmet, hogy a növény-egészségügyi szempontból ellenőrizetlen
növények behozatalával súlyos károsítók hurcolhatók be!”

► Az idézőjelben lévő szövegrészeket a NÉBIH honlapjáról, a http://portal.nebih.gov.hu oldalról másoltam, az
→információk→lakossági fejezetből. (A szövegkiemelések már tőlem származnak.) Itt még sok fontos leírást és
védekezési javaslatot találnak pl. az amerikai szőlőkabócáról, a szelídgesztenye gubacsdarázsról, a Parlagfű
Bejelentő Rendszerről, a foltosszárnyú muslicáról, stb. Érdemes felkeresni!

Budapest, 2016. augusztus 28.                        Jó egészséget, szép kertet kívánok:                Zsigó György, NMNK
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Kérjük, tájékozódjon előre, hogy az adott Hermes ÁFÉSZ üzletben megtalálható-e az Ön által megvásárolni kívánt vegyszer!
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