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► Tavalyhoz képest több hetes késéssel, de megérkeztek a levéltetvek! A bodzán április 
12-én csíptem el az első egyedet, a rózsán április 16-án. Csütörtök reggel már mézharmatos 
szélvédőről tudósított a kolléganőm. 
Meleg, párás időjárásban felszaporodhatnak, akár egész nyáron gondot okozhatnak. A száraz, 
forró nyarakon az amerikai lepkekabócák váltják őket, ezek folytatják a csöpögő mézharmat 
termelését. 

 

► Március 26-án Maroslelén, Kecskeméten két temetőjében és Budapest nyolc pontján 
ismételten kihelyeztük a vadgesztenyelevél-aknázómoly rajzásának megfigyelésére szolgáló 
szexferomon-csapdáinkat. Októberig keddenként begyűjtjük, összeszámoljuk és táblázatban 
közzétesszük a mérési eredményeket a www.magyarnovenyorvos.hu  és a 
www.zsigogyorgy.hu oldalakon. Így minden  érdeklődő nyomon követheti a faj mindhárom 
nemzedékét, pontosíthatja a permetezések időpontjait. (Jó lenne ha minél több 
„vadgesztenyés” település követné a példát, és még jobb lenne ha a mérési eredmények 
mindenki számára elérhetőek lennének. Szívesen gyűjtjük, összesítjük és ismertetjük az 
adatokat.)
Érdemes figyelni a rajzást. Ha lehetséges a későbbi permetezéseket időzítsük a 
molynemzedékek rajzásához, még akkor is ha már főleg a gombák, atkák és táphiány miatt 
kezdünk hozzá a kezelésekhez.
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A táblázatból jól látható, hogy beindultak a molyok. Lassan a fák levelei is kitelnek, elérik a 
végleges nagyságukat. Néhol már a jövő héten indíthatjuk a védekezést. A Dimilin 25 WP és 
a Runner 2 F mellett, kiváló szer a Rimon 10 EC, mely október 3-ig még engedélyezett 
vadgesztenyére. (Sajnos a Nomolt 15 SC és a Cascade 5 EC engedélyét módosították ill. 
visszavonták. Ezekkel már nem permetezhetünk.)

► A méhek is megjelentek, beindult a tavasz. A méhveszélyességi előírások a közterületi 
növényvédelemben is betartandók. Az előírásokat jól ismerik a növényvédős szakemberek.

► Kedves Kollégák! Az idei közbeszerzéseknél két esetben is megkerestek minket, a 
közterületi növényvédelmi munkavégzés irányításával kapcsolatban. Az egyik esetben a 
„növényvédő mérnök”, a másik esetben a „növényorvos” megnevezést tartalmazó oklevelet 
nem akarták elfogadni a „növényvédő szakmérnököt” kérő pályázati kiírás alapján. Az 
alábbiakban idézek a jogszabályból, mely megnevezi a teljesen egyenértékű képesítéseket. 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
végrehajtására kiadott 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet (a növényvédelmi tevékenységről) 
17. §. alapján a legmagasabb ún. „felsőfokú növényvédelmi képesítésűnek” kell tekinteni 
az alábbi képzettséget szerzett egyéneket:

„(3) Felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkezőnek kell tekinteni a növényorvosi, 
növényvédelmi szakmérnöki, erdészeti növényvédelmi szakmérnöki, agrárkémikus 
agrármérnöki, növényvédelmi szaküzemmérnöki, növényvédelmi üzemmérnöki, 
növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaküzemmérnöki, növényvédelmi és
talajerő-gazdálkodási üzemmérnöki diplomát szerzőt, valamint a növényvédelmi szakirányú 
záróvizsgát tett agrármérnököt, kertészmérnököt, továbbá a növényvédelmi témában szerzett 
egyetemi doktori vagy magasabb fokozattal rendelkezőt, amennyiben a rendelet 
hatálybalépése előtt rendelkezett I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, 
vásárlási és felhasználási engedéllyel.”

Tehát a fenti jogszabályok alapján kialakított állásfoglalásunk szerint a fenti 
végzettségek egyenrangúak, az ezzel rendelkező személyek a 17. §. (4) pontban az 
alábbiakban felsorolt tevékenységeket elvégezhetik.

„(4) A felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező személy I. forgalmi kategóriájú 
növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedélyre jogosult, és a 
növényvédő szer forgalmi kategóriájától függetlenül jogosult bármely tevékenység 
folytatására.”

Kétség kívül sokszínű a paletta. A legjobb lenne, ha a „felsőfokú növényvédelmi képesítéssel 
rendelkező” megnevezést használnák. (A legújabb jogszabály módosítási tervben, egységesen 
mindenkit növényorvosnak hívnának. Remélem, nemsokára elfogadják.)
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