Kedves Kolléga!
A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége a FM, NEBIH, EU, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényorvos, Kitekintő, Agrofórum, Mezőhír,
MMG, Agroinform és Agrárágazat honlapjai alapján - 2016. október:
- A 63. Növényvédelmi Tudományos Napokon előadással, illetve poszterrel történő részvételre szóló felhívás:
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/63NTN/NTN63Felhivas.pdf
- Kedvezett az idén az időjárás a parlagfűnek:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/kedvezett-az-iden-az-idojaras-a-parlagfunek
- Összegzés az EU élelmiszerbiztonsági helyzetéről:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/osszegzes-az-eu-elelmiszerbiztonsagi-helyzeterol
- Részletes jelentés a NÉBIH 2015-ös évéről:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/reszletes-jelentes-a-nebih-2015-os-everol
- Országszerte terítették a hamis növényvédő szereket:
http://portal.nebih.gov.hu/-/orszagszerte-teritettek-a-hamis-novenyvedo-szereket
- Csak az adott kultúrában engedélyezett növényvédő szert használjunk!
http://portal.nebih.gov.hu/-/csak-az-adott-kulturaban-engedelyezett-novenyvedo-szert-hasznaljunk- Redentin 75 RB rágcsálóirtó szer szükséghelyzeti engedély:
http://magyarnovenyorvos.hu/redentin-75-rb-ragcsaloirto-szer-szukseghelyzeti-engedely-2016-10-05
- Sárga szín vonzza az ázsiai szuperkártevőt:
http://portal.nebih.gov.hu/-/sarga-szin-vonzza-az-azsiai-szuperkartevot
- Felhívás: el kell kezdeni az aktuális mezei pocok fertőzöttség felmérését:
http://portal.nebih.gov.hu/-/felhivas-el-kell-kezdeni-az-aktualis-mezei-pocok-fertozottseg-felmereset
- Tájékoztató a tilalmazott szervezetek, növények és egyéb anyagok kísérleti, kutatási és fajtaszelekciós munkára történő behozatalához és fenntartásához szükséges követelményekről és az
engedélyezési eljárásról:
http://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztato-a-tilalmazott-szervezetek-novenyek-es-egyeb-anyagok-kiserleti-kutatasi-es-fajtaszelekcios-munkara-torteno-behozatalahoz-es-fenntartasahoz?inheritRedirect=true
- Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):
- Helyesbítés az I. mellékletben felsorolt termékek megengedett szermaradék-határértékeit megállapító II., III. és IV. melléklet létrehozása által a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet módosításáról szóló, 2008. január 29-i 149/2008/EK bizottsági rendelethez ( HL L 58., 2008.3.1. )
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0149R(05)&from=HU
- Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található egyes növényvédő szerek legmagasabb
megengedett szermaradékszintje tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. május 27-i 459/2010/EU bizottsági rendelethez ( HL L 129., 2010.5.28. )
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0459R(01)&from=HU

- Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2-fenil-fenol, klórmekvát, ciflufenamid,
ciflutrin, dikamba, fluopikolid, flutriafol, foszetil, indoxakarb, izoprotiolán, mandipropamid, metaldehid, metkonazol, foszmet, pikloram, propizamid, piriproxifen, saflufenacil, spinozad és
trifloxistrobin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. június 24-i 737/2014/EU bizottsági rendelethez ( HL L 202., 2014.7.10. )
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0737R(01)&from=HU
- Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének a Streptomyces K61 (korábban S. griseoviridis), a Candida oleophila O törzse, a FEN 560 (más néven
görögszéna vagy görögszénamagpor), a metil-dekanoát (CAS-szám: 110-42-9), a metil-oktanoát (CAS-szám: 111-11-5) és a QRD 460 terpenoid keverék tekintetében történő módosításáról szóló,
2016. május 20-i (EU) 2016/805 bizottsági rendelethez ( HL L 132., 2016.5.21. )
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0805R(01)&from=HU
- Helyesbítés a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok megengedett határértékéről szóló 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és
IV. mellékletének módosításáról szóló, 2008. július 31-i 839/2008/EK bizottsági rendelethez (HL L 234., 2008.8.30. )
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.234.01.0026.01.HUN&toc=OJ:L:2016:234:TOC
- Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található foszetil megengedett maradékanyag-határértéke
tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. szeptember 19-i 991/2014/EU bizottsági rendelethez ( HL L 279., 2014.9.23. )
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0991R(02)&from=HU
- Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található foszetil megengedett maradékanyag-határértéke
tekintetében történő mó dosításáról szóló, 2016. január 21-i (EU) 2016/75 bizottsági rendelethez ( HL L 16., 2016.1.23. )
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0075R(01)&from=HU
- A 20. CEUREG Fórum (a közép- és kelet-európai növényvédőszer-engedélyezők éves találkozója 1994-től, Brno, 2016.10.10-11.) programja:
http://www.ceureg.com/20/ceureg/2016/10/09/agenda/
- Kiépült az országos permetezőgép-vizsgálati rendszer:
http://magyarmezogazdasag.hu/hu/irasok/novenytermesztes/kiepult-az-orszagos-permetezogep-vizsgalati-rendszer
- Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban XXXI. Növényvédelmi és Tápanyag-utánpótlási Országos Tanácskozás
Helye: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság előadóterme, 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Időpontja: 2016. november 24. (csütörtök) 9:30 óra
- Burgonya témában a Keszthelyi TV-ben nyilatkozott Dr. Polgár Zsolt, a Burgonyakutató Intézet igazgatója:
http://www.tvkeszthely.hu/index.php?mod=ma_d&md_id=1086
- Mit tegyünk a telelő helyre vonuló poloskákkal?
http://portal.nebih.gov.hu/-/mit-tegyunk-a-telelo-helyre-vonulo-poloskakkal- Moszkvában 2015.09.04-én a Növénykórtani Intézet konferenciáján „Сохранение плодородия почвы в Евросоюзе и в Венгрии” címmel felkérésre oroszul megtartott szakmai előadásom:
https://sites.google.com/site/janosmolnardren/hasznos_honlapok_publikaciok
- Dr. Nagy Bálint emlékülés előadásai a Magyar Növényvédelmi Társaság Növényvédelmi Klubjának 2015.12.04-i ülésén:
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/NagyBalint/NagyBalint.htm
• Dr. Nagy Bálint emlékülés meghívója
•

Prof. Dr. Vajna László - Dr. Nagy Bálint életútja

•

Dr. Szász Árpád - A repülőgépes szolgálat létrehozása és működése

•

Dr. Kádár Aurél - A nagyüzemi gyomirtás megszervezése

•

Prof. Dr. Benedek Pál - Az országos előrejelzés megszervezése

•

Márfi Károly - Növényvédelmi gépfejlesztések

•

Dr. Kajati István - Az országos vírusmentesítési program

•

Dr. Horváth Jenő - Emlékülés Dr. Nagy Bálint munkásságáról

•

Dr. Pálmai Ottó - Folyamatos megyei fejlesztések

•

Dr. Eke István - Egy emlékülés és ami kimaradt

•

Dr. Inczédi Péter - Dr. Nagy Bálint tevékenysége a rendszerváltás után

- A glifozát helyzetének megvitatása a Magyar Növényvédelmi Társaság Növényvédelmi Klubjának 2016.09.12-i ülésén:
• Előadó - Dr. Tőkés Gábor: Marad-e a glifozát Európában? Szakmai és politikai játszmák a megújítás körül
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/Novenyvedelmiklub/2016Glyphosate2.pdf
• Felkért hozzászóló - Dr. Székács András: A glyphosate és készítményeinek környezeti-toxikológiai megítélése
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/Novenyvedelmiklub/2016glyphosate.pdf
- Harminc versenyhivatali eljárás vár a Bayer-Monsanto üzletre:
http://kitekinto.hu/2016/09/14/tozsde/harminc-versenyhivatali-eljaras-var-a-bayer-monsanto-uzletre/
- Aktuális országos növényvédelmi előrejelzések:
http://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes/orszagos-elorejelzes
- Agrofórum 2016. októberi számának tartalma:
http://www.agroforum.hu/
- Mezőhír 2016. októberi számának tartalma:
http://mezohir.hu/mezohir/
- Növényvédelem folyóirat 2016/10. szám tartalomjegyzéke:
http://www.magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/
- MMG Online, Agrárhírportál:
http://magyarmezogazdasag.hu/
- Agroinform.hu:
http://www.agroinform.com/
- Agrárágazat.hu:
http://agraragazat.hu/?brand
- Haltrich Attila: Mészáros Zoltán 80 éves - köszöntő
http://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-folyoirat-2016-09-23
- Reisinger Péter: Kuroli Géza 1936-2016 - megemlékezés
http://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-folyoirat-2016-09-23
Budapest, 2016. 10. 14.
Üdvözlettel: Dr. Molnár János

