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► 2020. áprilisától a megyei növényvédelmi
hatóságok a megyei kormányhivatalok
valamelyik osztályához tartoznak, lásd a
táblázatban. Itt lehet majd kiváltani az
engedélyt.
► A fővárosiak és a Pest megyeiek
növényvédelmi hatósága jelen pillanatban:
1135 Budapest, Lehel u. 43-47., Telefon és fax:
(06 1) 236-4162, E-mail: nto@pest.gov.hu.
Osztályvezető: dr. Vincze Eleonóra,
engedélyekkel kapcsolatban ügyintéző: Tusor
Mária, (06 1) 236-4163
és tusor.maria@pest.gov.hu.

Néhány friss információ… 1. oldal
► www.zsigogyorgy.hu (FŐVÁROSI tananyag, előrejelzés és ingyenes
felhívások, linkek, szaktanácsadók, pl. dr. Némethy Zsuzsanna:
novenygyogyitas@gmail.com, Reider Imréné 06 20/4110917),
Agrárminisztérium: www.kormany.hu,

Nemzeti élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH): www.portal.nebih.gov.hu
(növényvédő szer okiratok tára, a google keresőben:„enir”), A NÉBIH
adatokon alapuló további engedélykeresők, mobil applikációk:
www.agroinform.hu, www.agromedium.hu. és növényvédőszer.info,
termésnövelő.info, irtószer.info.
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) előrejelzése a
www.novenyvedelem.nak.hu oldalon. Az Ökológiai Kutatóintézet grafikonos
szerkesztést végez a rajzási táblázatok allapján.
Előrejelző csapdák: www.csalomoncsapdak.hu.
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► A legfontosabb jogszabályaink: a 2008. évi XLVI. törvény az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről, a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
a növényvédelmi tevékenységről, melyet azóta folyamatosan módosítanak,
utoljára pl. 2019-ben. Egybeszerkesztve a Nemzeti Jogszabálytár oldalán is
megtalálható (www.njt.hu).
► Videofelvételek az Óbudai Megfigyelőkert gyümölcsfáiról és
zöldségágyásairól, a kísérletekről valamint a növényvédelmi technológiákról, a
www.szepzold.hu, a www.gazdabolt.tv oldalakon. Az aktuális teendőkről szóló
YouTube videokra feliratkozhatnak a www.gazdabolt.tv oldalon. Ingyenes
növényvédelmi felhívásainkat megnézhetik és kérhetik a www.zsigogyorgy.hu
oldalon. Biotermesztői változat a www.biokutatas.hu –n található, sok hasznos
kiadvánnyal együtt innen letölthető. A YouTube csatornájukon „bios” videókat
lálthatnak.
► Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara,
www.magyarnovenyorvos.hu, Levelezési cím: 1506 Budapest, Postafiók 57.
Székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 141-145.
e-mail: novkamara@t-online.hu, Tel/fax: 06-1/246-29-46, (képzések,
szaktanácsadók, jogszabályok, hírek)
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Kormányhivatalok címei, elérhetőségei, 2021. Exceltáblázat
Megye

Osztály neve
Osztály telefonszáma
Osztály címe
Osztály funkcionális email címe
www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
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NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
1118 Budapest, Budaörsi út 141-145., tel:06 1 3091000
nti@nebih.gov.hu
Laboratóriumok:
- Növény-egészségügyi és Molekuláris Biológia Laboratórium, Budapest
(NMBL)
- Velencei Virológiai Laboratórium (VVL)
- Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratóriumok !!!
(Hódmezővásárhely, Miskolc, Szolnok, Velence)
- Talajvédelmi Laboratóriumok (Szolnoki, Tanakajd, Velence) !!!
- Pécsi Bakteriológiai Laboratórium
- Vízélettani Laboratórium
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2. Jelölje be azt a nevet, amelyre az észlelt tünet vagy károsító a legjobban hasonlít.

1.

Ázsiai csillagoscincérek
Anoplophora chinensis vagy A. glabripennis

6.

Almacsiga fajok
Pomacea spp.

2.

Burgonya baktériumos betegségei
Clavibacter sepedonicus vagy Ralstonia solanacearum

7.

Japán cserebogár
Popillia japonica

3.

Burgonya bolhák
Epitrix spp.

8.

Paradicsom barna termés-ráncosodás vírus
Tomato brown rugose fruit virus

4.

Szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma
Grapevine flavescence dorée fitoplazma

9.

Xylella fastidiosa baktérium

5.

Kukorica baktériumos hervadása
Pantoea stewartii subsp. stewartii

10.

Egyéb ismeretlen károsító
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• Köszönöm, folytatjuk délután!

