
Kedves Kolléga!  
 
A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi 
Kamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA NOVI, MATE, MATE Georgikon, Unideb, EU, FAO, EPPO, OECD, EWRS, zsigogyorgy.hu, Agrofórum, Mezőhír, Magyar 
Mezőgazdaság, Agroinform, Agrárágazat, Agrárszektor, Agronapló, Agrotrend, AgrárUnió és Kárkép, valamint az Új Mezőgazdasági Magazin honlapjai alapján - 2023. március:  
 
- A fenntartható növényvédelemhez a növényorvosok munkája nélkülözhetetlen  

https://kormany.hu/hirek/a-fenntarthato-novenyvedelemhez-a-novenyorvosok-munkaja-nelkulozhetetlen  
 
- Megjelent az agro-ökológiai program részleteit bemutató kiadvány  

https://kormany.hu/hirek/megjelent-az-agro-okologiai-program-reszleteit-bemutato-kiadvany  
 
- Magyarországon engedélyezett rágcsálóirtó=RATRON GW  

https://magyarnovenyorvos.hu/magyarorszagon-engedelyezett-ragcsaloirto-ratron-gw-2023-02-21  
 
- Csak a permetezési naplót kell az e-GN-ben vezetni!  

https://portal.nebih.gov.hu/-/csak-a-permetezesi-naplot-kell-az-e-gn-ben-vezetni  
 
- A szőlőkabóca elleni védekezés támogatásáról  

https://www.agrotrend.hu/gazdalkodas/kerteszet/a-szolokaboca-elleni-vedekezes-tamogatasarol  
 
- Az olcsó mindig drágább  

https://hucpa.hu/az-olcso-mindig-dragabb/  
 
- Lezárult a történelmi növényvédő szer-hulladékok elszállítása! Potenciális környezeti veszély került felszámolásra!  

https://magyarnovenyorvos.hu/lezarult-a-tortenelmi-novenyvedo-szer-hulladekok-elszallitasa-2023-02-28  
 
- Cseber növényvédő szeres csomagolási hulladék visszagyűjtésének eredményei  

https://www.facebook.com/csebernonprofitkft  
  
- Hasznos tanácsok a permetlé elkészítéséhez  

https://www.agroinform.hu/novenyvedelem/adjuk-a-permetlehez-a-kiobliteshez-hasznalt-vizet-62801-002  
 
- Töredékét használjuk annak, amit tudhat a dróntechnológia  

https://agroforum.hu/szakcikkek/precizios-muhely/toredeket-hasznaljuk-annak-amit-tudhat/ 
 
- Kisebb taposási kárral, szinte üzemanyag nélkül permetezni – 2023 a drónok éve lesz?  

https://www.agroinform.hu/novenyvedelem/uj-permetezo-dronok-az-agrotectol-62510-002  
 
- Világviszonylatban és az EU-ban is tovább nőtt a biotermékek piaca 2021-ben  

https://www.biokutatas.hu/hu/page/show/vilagviszonylatban-es-az-eu-ban-is-tovabb-nott-a-biotermekek-piaca-2021-ben  
 
- Enyhe tél: nem pusztulnak el a növények kártevői  

https://www.agrotrend.hu/hireink/enyhe-tel-nem-pusztulnak-el-a-kartevok  
 



- Súlyos aszályba is torkollhat, hogy rekord-alacsony a hóban tárolt vízkészlet mennyisége a nagy folyóink vízgyűjtőjén  
https://nepszava.hu/3186407_klimavaltozas-idojaras-tel-nyar-aszaly  

 
- Kritikus tavaszi hőmérsékletek a gyümölcs-és szőlő rügyek fejlődési szakaszaiban  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=187810857223021&set=gm.6025507600852449&idorvanity=1622434014493185  
 
- Összetéveszthető betegségek  

https://magyarmezogazdasag.hu/2023/02/22/osszetevesztheto-betegsegek  
 
- A metszés növényvédelmi vonatkozásai  

https://agroforum.hu/szakcikkek/gyumolcs/a-metszes-novenyvedelmi-vonatkozasai/ 
 
- Emlékeznek a növények?  

https://agroforum.hu/szakcikkek/novenytermesztes-szakcikkek/emlekeznek-a-novenyek/  
 
- A növények jelzik a talaj tulajdonságait  

https://magyarmezogazdasag.hu/2023/03/03/novenyek-jelzik-talaj-tulajdonsagait  
 
- Az Európai Zöld Megállapodás potenciális hatása az EU és Magyarország növénytermesztésére  

https://www.agrotrend.hu/innovacio/fenntarthatosag/az-europai-zold-megallapodas-potencialis-hatasa-az-eu-es-magyarorszag-novenytermesztesere  
 
- Az uniós műtrágya-stratégiáról fogadott el állásfoglalást az Európai Parlament  

https://www.agrotrend.hu/hireink/eu-unios-mutragya-strategiarol-fogadott-el-allasfoglalast-a-parlament  
 
- MATE: elindult az agrárdiplomáciai menedzser szakirányú továbbképzés  

https://agroforum.hu/agrarhirek/agrarkozelet/mate-elindult-az-agrardiplomaciai-menedzser-szakiranyu-tovabbkepzes/   
 
- Vetőgép-diagnosztizálás és –leforgatás  

https://agroforum.hu/pr-cikk/vetogep-diagnosztizalas-es-leforgatas/  
 
- Idén is elmaradt a balatoni nádaratás  

https://www.agrotrend.hu/hireink/iden-is-elmaradt-a-balatoni-nadaratas  
 
- Állatok etetésére is használható gyomok  

https://magyarmezogazdasag.hu/2023/02/28/allatok-etetesere-hasznalhato-gyomok  
 
- Élet mikotoxinok nélkül?  

https://magyarmezogazdasag.hu/2023/03/02/elet-mikotoxinok-nelkul  
 
- Ezekkel a növényekkel messzire űzheted a kártevőket a kiskertedből!  

https://kerteszkedek.hu/ezekkel-a-novenyekkel-messzire-uzheted-a-kartevoket-a-kiskertedbol-122072  
 
- Ezért kincs az agráradat – XXIV. rész: Egy a cél: növelni a magyar gazdák digitális fejlettségét  

https://www.agronaplo.hu/szakfolyoirat/2023/02/gepesites/ezert-kincs-az-agraradat-xxiv-resz-egy-a-cel-novelni-a-magyar-gazdak-digitalis-fejlettseget  
 



- Az ATK NÖVI kutatója nemzetközi együttműködésben negyvenkét eddig ismeretlen Angustopila csigafajt fedezett fel  
https://elkh.org/hirek/az-atk-novi-kutatoja-nemzetkozi-egyuttmukodesben-negyvenket-eddig-ismeretlen-angustopila  

 
- A VII. Pest megyei tápanyag nap előadásai 

https://magyarnovenyorvos.hu/megye/pest  
 
- Dancsházy Zsuzsanna: Karantén károsítók: a közeljövőben fenyegetők és a már jelen lévők Növényvédelem 2023, 84 (N.S. 59) 02: 59-67.  

https://magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/  
 
- A Magyar Növényvédelmi Társaság kitüntetettjeinek méltatása 

- Horváth Géza Emlékérem: Ripka Géza Növényvédelem 2023, 84 (N.S. 59) 02: 73-74.  
- Balázs Géza Emlékérem: Keszthelyi Sándor Növényvédelem 2023, 84 (N.S. 59) 02: 75-76.  
- Rainiss Lajos Emlékérem: Petrikovszki Renáta Növényvédelem 2023, 84 (N.S. 59) 02: 77-78.  
- Linhart György Emlékérem: Balázs Ervin Növényvédelem 2023, 84 (N.S. 59) 02: 78-79.  
- Vörös József Emlékérem: Ágoston János Növényvédelem 2023, 84 (N.S. 59) 02: 80-81.  
- Ujvárosi Miklós Emlékérem: Káldy János Növényvédelem 2023, 84 (N.S. 59) 02: 81-82.  
- Hunyadi Károly Emlékérem: Kerekes Gábor Növényvédelem 2023, 84 (N.S. 59) 02: 82-84.  
- Nagy Bálint Emlékérem kitüntetettje: Kádár Aurél Növényvédelem 2023, 84 (N.S. 59) 02: 84-85.  
https://magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/  

 
- A Dr. Szelényi Gusztáv Emlékére Alapítvány kitüntetettje: Korányi Dávid Növényvédelem 2023, 84 (N.S. 59) 02: 86.  

https://magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/  
 
- Zalai Mihály: Ahol a drónos növényvédelem tarthatna 2023-ban Magyarországon az előadás elhangzott a Növényvédelmi Klubjának 425. ülésén 2023.03.06-án Budapesten  

 http://zsigogyorgy.hu/novenyvedelmi-klub/  
 
- Dr. Ujvárosi Miklós Alapítvány a gyommentes környezetért 40. találkozója, valamint a Magyar Gyomkutató Társaság 29. Konferenciája, Siófok, 2023.03.09-10. Program, ami 

Szűcs Csaba, a NÉBIH Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság 2023. március 1-vel kinevezett vezetője által soron kívül tartott, az Igazgatóság terveiről szóló előadásával kezdődött  
https://ujvarositarsasag.hu/2023/02/24/2023-marcius-9-10-talalkozo-programja/   

 
- Beporzók napja: március 10.  

 http://www.omme.hu/beporzok-napja-5/   
 
- A szőlő szaporítóanyag előállítás és a szőlőtermesztés növényvédelmi kérdései 2023.03.20. MATE Georgikon Campus, Keszthely, Program  

https://magyarnovenyorvos.hu/a-szolo-szaporitoanyag-eloallitas-es-a-szolotermesztes-novenyvedelmi-kerdesei-2023-03-02  
 
- A MNMNK, a Magyar Talajtani Társaság, az Agrárminisztérium, az AGRO.bio Hungary Kft, a Pro-Feed Kft. illetve a hazai szőlészeti-borászati- és gyümölcs kutató intézetek 

közös szervezésében határszemle típusú továbbképzés sorozat indul a szőlő és gyümölcstermesztő szakemberek számára  
https://magyarnovenyorvos.hu/lucza-kertesz-praktium-2023-03-06  

 
- Folyóiratunk múltjából Eke István: Időszerű…Növényvédelem 2023, 84 (N.S. 59) 2: 87.  

https://magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/  
 
- Növényvédelem folyóirat 2023/02. szám tartalomjegyzéke  

https://magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/  



 
- Elhunyt Dr. Ördögh Gizella (1941-2023)  
 
- Elhunyt Dr. Süle Sándor (1944-2023)  

https://www.linkedin.com/in/sandor-sule-ab035a90/  
 
- Megemlékezés Ughy Péter: Tóth László (1957–2022) Növényvédelem 2023, 84 (N.S. 59) 02: 70-71. 

https://magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/  
 
- Növényvédelmi előrejelzések 

https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes  
 
- Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő – az előző hónapban kihirdetett jogszabályok (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):  

 
– A Bizottság (EU) 2023/207 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. november 24.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ökológiai termelés szabályainak 
való megfelelést igazoló tanúsítvány mintája tekintetében történő módosításáról  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0207&qid=1675272713961  
 
– A Bizottság (EU) 2023/216 végrehajtási rendelete (2023. február 1.) a Trichoderma atroviride AGR2 hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0216&qid=1675355311185  
 
– A Helyesbítés az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó egyes áruk Unióba történő 
beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések ideiglenes fokozásának előírásáról szóló (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 
2023. január 26-i (EU) 2023/174 bizottsági végrehajtási rendelethez  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0174R%2801%29&qid=1675355311185  
 
– A Bizottság (EU) 2023/223 végrehajtási rendelete (2023. január 27.) a Pseudomonas chlororaphis (törzs: MA 342) hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról 
szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének 
módosításáról  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0223&qid=1675430858194  
 
– Helyesbítés a Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 felszámolását és terjedésének megakadályozását célzó intézkedések megállapításáról 
szóló, 2022. július 11-i (EU) 2022/1193 bizottság végrehajtási rendeletéhez  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1193R%2801%29&qid=1675965030571  
 
– A Bizottság (EU) 2023/334 rendelete (2023. február 2.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén 
található klotianidin és tiametoxam megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0334&qid=1676623943989  
 
– A Bizottság (EU) 2023/377 rendelete (2023. február 15.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III., IV. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok 
felületén található benzalkónium-klorid (BAC), klórprofám, didecildimetilammónium-klorid (DDAC), flutriafol, metazaklór, nikotin, profenofosz, kizalofop-P, nátrium-alumínium-
szilikát, tiabendazol és triadimenol maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0377&qid=1677261772267  

 



-- Agrofórum  
https://agroforum.hu/  

 
- MezőHír  

https://mezohir.hu/  
 
- Magyar Mezőgazdaság  

http://magyarmezogazdasag.hu/  
 
- Agroinform.hu  

https://www.agroinform.hu/  
 
- Agrárágazat  

http://agraragazat.hu/  
 
- Agrárszektor 

https://www.agrarszektor.hu/  
 
- Agro Napló  

https://www.agronaplo.hu/  
 
- Agrotrend  

https://www.agrotrend.hu/  
 
- AgrárUnió és Kárkép  

www.agrarunio.hu, www.karkep.hu 
 
- Új Mezőgazdasági Magazin  

https://umm.hu/   
 
 
Előre köszönöm a hírlevél fejlesztésével kapcsolatos javaslatokat.  
 
A hírlevélről le lehet iratkozni a janos.m33@gmail.com e-mail címre küldendő üzenettel. 
 
Kellemes Ünnepet! 
 
Budapest, 2023.03.15.  
 
 
Barátsággal:  
Dr. Molnár János  
  


