
 
 

Kedves Kolléganők, tisztelt Kollégák!                                                                                            69. tájékoztató 
 

► Az előző tájékoztató a glifozát hatóanyagú gyomirtókról szólt: számos engedélyt visszavontak. Azóta három 
glifozát hatóanyagú készítmény névváltoztatását is engedélyezték, melyeknél a címkékre előírások vonatkoznak. 
 

Engedélytulajdonos: Név: 

Adama Hungary Zrt. (1138 Budapest, 
Madarász Viktor u. 47-49.) 

a Taifun Forte gyomirtó permetezőszert Gladiator Forte gyomirtó 
permetezőszer néven is forgalomba hozható 

Monsanto Hungária Kft. (1133 
Budapest, Váci út 96-98.) 

a Barclay Gallup Biograde 360 gyomirtó permetezőszert Monosate G 
gyomirtó permetezőszer néven is forgalomba hozható 

Monsanto Hungária Kft. (1133 
Budapest, Váci út 96-98.) 

a Taifun Forte gyomirtó permetezőszert Rodeo TF gyomirtó 
permetezőszer néven is forgalomba hozható 

 

► Egy új III. kategóriás biológiai rovarölő szert is engedélyeztek: Dianem fonálféreg makroszervezet. A 
Biocont Magyarország Kft. (6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12.) parazita fonálférget tartalmazó készítményét 
az amerikai kukoricabogár lárvája ellen lehet bevetni. 
 

► Már az interneten is hirdetik a Növényvédőszerek, termésnövelő anyagok 2017. I-II. kiadványt (a 
„szerjegyzéket”). Valószínűleg nemsokára a nagykerekben is megjelenik. (A www.olvass. hu –ról idézek az 
alábbiakban.) 
„A korábbi években már megszokott formában jelent meg idén is az engedélyezett növényvédőszerek és 
termésnövelő anyagok 2017. évi kiadványa. Ebben valamennyi olyan érvényes engedélyű készítmény fontosabb 
adata feltüntetésre került, amelyre az engedélyező hatóság 2016. december 31-ig forgalombahozatali- és 
felhasználási engedélyt tett közzé. 

A szerkesztők – követve az évtizedek óta megjelenő éves kiadvány szerkezetét – olyan elrendezésre törekedtek, 
hogy a termelők, kereskedők és minden más érdeklődő könnyen megtalálja a számára szükséges információkat. 

Az 1. fejezetben a növényvédő szerek abc-sorrendben követik egymást.  
A 2. fejezetben hatóanyag-termék indexet közlünk elsősorban azzal a céllal, hogy egyes növényvédő szereket 
hatóanyaguk alapján is vissza lehessen keresni.  
A 3. fejezetben növényi kultúrák fontosabb károsítói, betegségei ellen használható termékeket soroltunk fel, 
amelyeket főleg az egy-egy növényvédelmi probléma megoldására készítményt kereső termelők használhatnak.  
A 4. fejezet az elsősegély-nyújtási eljárásokról ad részletes tájékoztatást.  
Az 5. fejezetben tájékoztatókat és címjegyzékeket találnak. 

 

Ez a jegyzék tájékoztató jellegű, nem tekinthető hivatalos dokumentumnak. Nem szerepel benne az egyes 
készítményekre vonatkozó valamennyi, betartandó előírás. Nem helyettesíti a készítmények egyedül mérvadó, az 
engedélyező hatóság által kiadott engedélyokiratát, amelynek jogszabályban meghatározott előírásai kötelezően 
jelennek meg a termékek csomagoló burkolatán is.” 
 

► Már többször is írtam az ún. CLP rendszer közelgő bevezetéséről. 2017. június 1. után már csak a H és P 

mondatok szerepelhetnek a növényvédő szereken. Ezek váltják fel az R és az S mondatokat. A veszélyességi 
szimbólumok is megváltoznak. (A diákat január végén egy, a hatósági feladatokról szóló előadáson fotóztam.) 
 

  

Budapest, 2017. február 4.                           Üdvözlettel:                                                               Zsigó György 


