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Honnan jöttem?

• Egyetemi szakok: bio – növényorvosi

• Doktori: más pálya

• Hivatal

• Kereskedelem

• Saját egyveleg





2018-as 
mérlegem

szakirányítóként:



2019:

+ Agrárközpont

+ Fresh Fruit TÉSZ

+ NAK előrejezlés

+ szaklapok: Agrofórum, Haszon Agrár



Pár kultúra tavalyi 
helyzete: szántóföld
Lassú kitavaszodás után hirtelen jöttek a problémák



Napraforgó, kukorica

• Későn keltek a gyomok!

• PRE-re nem jött bemosó csapadék

• Állományban nehéz volt időben elkapni



Legnagyobb ellenfél  
a szárazság!

• Gabonák termésátlagát elvitte

• Napraforgó: preemergens gyomirtóra 

• Kukorica: lassan kelő gyomok, csak késői 
poszt lehetőség volt

• Kártevő nyomás!



Idei helyzet szántón:



Mi lesz veled, repce?



Egy kis ültetvény… 
(2018)

• Lassú kitavaszodás, majd hirtelen robbant

• Rendkívül gyors virágzás 

• Nagyarányú kötés

• Gyönyörű fejlődés….egészen a szüretig



Rohanó természet-
gyors reakciók

• Virág: 20180416

• Kezdemény: 20180424 !!!

• Terv szerinti permetezés?

• Ráérünk megrendelni?

• Jelenlét nélkül is lehet?



20180511

• A korai fajták védettsége?

• Cseresznye, meggy:  a harc idén 
főleg a kártevők elleni védekezésből 
állt



Szüret…



Az almánál sem volt ez másképp…



Ennek ellenére fontos a 
szüret utáni tápanyag
feltöltés, és az ŐSZI 
LEMOSÓ permetezés!



Ültetvények indulása 
2019:
Kajszi…fagy



• Cseresznye, korai körte fagy..

• Körte kihagy, cseresznye duplán 
virágzik…?



Kártevő nyomás 
fokozódik

• Cserebogár kártétel ige korán!

• Molyok korán…





Szombat….



Kertészeti kultúrákról pár szó:
Zeller: takácsatka! (Diagnosztika fontossága, gyomirtó hiánya)



Káposzta: liszteske, 
bagolylepke, 

liszteske



Tápanyag 
ellátási 
hiányosságok



Kis országos kitérő: növényvédőszer felhasználás

I-es kategória (jó, rossz?)

FELELŐSSÉG!

43/2010



Mit ír a rendelet? 43/2010

(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.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000043.FVM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000043.FVM


Új és várható 
kihívások:

• Poloskák

• Vírusok 

• Eddig nem megszokott tápanyaghiányok 

• PIAC!

• SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁS!

• 2020!



Tiltások, 
korlátozások 

2017: oxifluorfen, klórpirifosz

2018: imidakloprid, klotianidin, tiametoxam 

2019: tirám (tmtd)

Tiakloprid?

Glifozát?

AKG-s korlátok, zöldítési korlátozások



Új és várható 
segítségeink:

• DRÓN (permetezésre is)

• Viballa

• Lombfalfelülethez igazított dózis

• 2 éves felhasználási előírások (Shivanto
Prime)

• Újraépülő előrejelző rendszer!





Ellenhangolások, társadalmi viták, pro-kontra 
csaták:
• Bio-konvencionális

• Méhek

• Glifozát gyűlölet



Mik a fő ellenségeink 
valójában?

• „Így szoktuk!”

• „Csak egy recept kell!”

• Fotó alapján határozás

• INTERNET

• Társadalom ellenhangolása 



Üzenet: a hangsúly a felelős 
növényvédelmen kell, hogy 

legyen!

„Változás nélkül lehetetlen a 
haladás és aki képtelen 
módosítani a véleményét, 
semmin sem tud változtatni!”

(George Bernard Shaw)



Köszönöm a 
megtisztelő 
figyelmet!


