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Kedves Kolléganők, tisztelt Kollégák!                                                                                          105. tájékoztató 
 

► Úgy tűnik, hogy nyaralnak a NÉBIH dolgozói, alig találok a növényvédő szerekkel kapcsolatos híreket a 

honlapjukon. Tehát csak a NÉBIH által hivatalosan is kiadott, azaz a weboldalukra is feltett III. kategóriás 

engedélyeket nézem át.  
 

► Elkezdte a rajzását a nyugati dióburok-fúrólégy, sok kérdést kapnak majd a vásárlóktól. (Egy felhívást majd 

csak ennek a kérdésnek szentelek.) A Coragen 20 SC szükséghelyzeti engedélyt kapott dióban. Felhasználható: 

„2022. június 1-től 2022. szeptember 28-ig. A dióban maximum 2 alkalommal 0,175-0,2 l/ha dózisban 600- 

1000 l/ha permetlé mennyiséggel kijuttatva. Dióban előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi 

várakozási idő 21 nap.” Idéztem az engedélyéből. 
 

► Önök kérdezték, hogy milyen csigaölő szerek lettek II. kategóriások? Az Európai Unió tagállamaiban a 

metaldehid hatóanyagú csigaölő szerek: Arion Pro, Detia Degesch Schnekenkorn, Fleet, Fleet Super, Limatak, 

Limex, Medal, Metarex Inov, Shalimar, Shamu, Shikari, Shift, Szuper-D. Tehát ezek nálunk már II. 

kategóriások  
 

► Önök kérdezték, hogy mikor fog virágozni a parlagfű? 06.30-i állapotjelentés a NÉBIH oldaláról:„A megyék 

többségében már virágbimbós fejlettségű egyedeket is találtunk (többnyire legfeljebb 1-2 %-os arányban, 

Heves, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 5-10 %-os, Tolna megyében 

20 %-os, Veszprém megyében 30 %-os arányban), amelyek főhajtásainak csúcsán a porzós virágzat fejlődik (a 

virágzati tengely többnyire 0,5-8,0 cm hosszú). 

Már virágzó parlagfüveket találtunk néhány megyében, amelyek többnyire a parlagfű ritka, Ambrosia 

artemisiifolia var. artemisiifolia változatának terjedésével magyarázható (Hajdú-Bihar megyében 1-2%-os 

arányban; Veszprém megyében 1% alatti arányban; Nógrád megyében néhány %-os arányban; Békés megyében 

és Heves megyében néhány egyed virágzik).” 

► A Glialka 60, a Glialka Flex és a Glialka Optima gyomirtó szerek engedélyeit visszavonták, az ügyfél 

(engedélyes), továbbá a nagy- és kiskereskedők meglévő raktárkészleteiket 2022. július 1-ig értékesíthetik. A 

szer felhasználása az eltarthatósági idő végéig engedélyezett. 
 

► Ismét bővült az egyszerű anyagok listája, már 24 termék szerepel a NÉBIH honlapján. Érdemes ezeket a 

növényvédő szernek nem minősülő anyagokat, élelmiszereket is ajánlani az érdeklődőknek. Egyre kevesebb a 

növényvédő szer és ha nem tudják megvédeni a kerti növényeiket, akkor abbahagyják a kertészkedést. Nem 

vásárolnak majd eszközöket, vetőmagot és szakkönyveket sem. 

Már egyre több ültetvény, profi gazdaság is használja némelyiket. A növényvédő szerek visszavonása miatt  

innen is választanak. Minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy egészséges terményt szüretelhessünk. 
 

Mezei zsurló Szódabikarbóna 

Répacukor (szacharóz) Diammónium-foszfát 

Kitozán-hidroklorid Tejsavó 

Mésztej (kalcium-hidroxid) Napraforgóolaj 

Fűzfakéreg Hidrogén-peroxid 

Háztartási ecet Csalán 

Lecitinek Agyagos faszén 

Gyümölcscukor (fruktóz) Konyhasó 

Mustármag por Tehéntej 

Sör L-Cisztein 

Talkum Hagymakivonat 

Hagymaolaj Kitozán 
 

► Már a fenti gondolatokat is megfogalmaztuk azokba a füzetekbe, amikről már a legutóbbi felhívásban is 

írtam. Bemásolom az elérhetőségeiket. Sok fotóval illusztrált, tömören megfogalmazott friss kiadványok.  

A Szaktudás Kiadó gondozásában jelentek meg, kizárólag letölthető formában. 

 

- Növényvédelem a zöldségeskertekben (Havasréti Béla-Varga András, 51 oldal, 2.500,- Ft) 

- Védekezés a kórokozók és kártevők ellen a szőlőben (Zsigó György, 29 oldal, 2.200,-Ft) 

- Védekezés a kórokozók és kártevők ellen a gyümölcsösökben (Zsigó György, 44 oldal, 2.500,-Ft) 

- Dísznövények növényvédelme (Zsigó György, 28 oldal, 2.200,-Ft) 

Budapest, 2022. június 30.                        Jó egészséget kívánok:                              Zsigó György, NMNK 

http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Mezei+zsurl%C3%B3.pdf/76843d9f-18f6-4b2e-a7c2-91fe86d03658
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Sz%C3%B3dabikarb%C3%B3na.pdf/1ecbfcb0-9553-46e3-b40d-736769234199
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/R%C3%A9pacukor+%28szachar%C3%B3z%29.pdf/55c8aecb-83f1-4cc0-acbb-16381ea62a0d
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Diamm%C3%B3nium-foszf%C3%A1t.pdf/649bdb9a-6e1b-4417-960d-084102681130
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Kitoz%C3%A1n-hidroklorid.pdf/6d22d6bb-54de-4511-a76b-c496f8bf40a5
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Tejsav%C3%B3.pdf/b7f1d070-85b7-40f6-8036-1e82946913f7
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/M%C3%A9sztej.pdf/51bf5f47-e0f4-4027-9e34-fcbf6e214aa9
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Napraforg%C3%B3+olaj.pdf/ad73abb3-820a-4867-8aa4-aaea2c66b06f
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/F%C5%B1zfak%C3%A9reg.pdf/f197224d-f103-4a26-bcec-c28336200a6e
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Hidrog%C3%A9n-peroxid.pdf/cff03d9a-34ce-4ccf-b2e3-f92d3ad4fb7c
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Ecet+%282%29.pdf/f1ebc363-dd7d-c92f-1b82-84c6e0493ccf?t=1647957246917
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Csal%C3%A1n.pdf/af7bcfab-0b14-4631-a127-b9b783a14519
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Lecitinek.pdf/7d2f918c-4453-4a33-b239-a3856b65054b
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Agyagos+fasz%C3%A9n.pdf/33edf28f-f75f-4acd-83cc-ade637b8374c
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Gy%C3%BCm%C3%B6lcscukor.pdf/b42f124c-6a5a-4215-b563-d42d1ba27d0a
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Konyhas%C3%B3/f0fc8dc4-de00-4571-8315-9d66b38f9658
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Must%C3%A1rmag+por/98a06976-59da-461e-9dad-c2ceab036cae
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Teh%C3%A9ntej_felh_javaslat_pdf.pdf/bd04cbc9-ade3-c865-e385-56d858a2bd0e?t=1647957803263
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/S%C3%B6r/9968e32b-f2d1-45e2-b967-e520a82a103a
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/L-Cisztein_felh_javaslatterv.pdf/1b9f68de-dc10-500a-4add-fd55f94235c1?t=1647957782145
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Talkum_felh_javaslat.pdf/30c684fd-34ff-f506-5806-7859c7c04550?t=1647957792118
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Hagymakivonat_felh_javaslat.pdf/c0d3c55f-d072-4319-236e-c6b59ae4e2fa?t=1647957749988
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/905966/Hagymaolaj+egyszer%C5%B1+anyag.pdf/5714ae00-1266-1571-8446-b1ff4f26a9a3?t=1647957761059
https://szaktudas.hu/webshop/639-novenyvedelem-a-zoldsegeskertekben
https://szaktudas.hu/webshop/637-vedekezes-a-korokozok-es-kartevok-ellen-a-szoloben
https://szaktudas.hu/webshop/638-vedekezes-a-betegsegek-es-kartevok-ellen-a-gyumolcsosokben
https://szaktudas.hu/webshop/655-disznovenyek-novenyvedelme

