
Az  már megújíthatóak a 2020. őstermelői igazolványok
gazdálkodási évre. A főállásúaknak még ebben az évben meg 
kellene újítani, hogy január 1-től érvényes legyen. 

2020 első negyedévében, előreláthatólag Karcagon 80 órás 
Növényvédős Tanfolyam indul, jutányos áron. Részletek és a 
jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók Czinege Enikőtől 
kérhetők a 30/925-3890-as telefonszámon. 

Műtrágyázás csak elkészült talajvizsgálat után végezhető. A 
talajvizsgálatot 5 évente szükséges elvégezni. Figyelni kell a 
folytonosságra. Felhívnám a gazdálkodók figyelmét, hogy 
ellenőrizzék mikoriak a talajvizsgálati eredmények, és attól 
függően vegyenek mintát az előírásoknak megfelelően. A 
talajvizsgálatra alapozottan tápanyag-gazdálkodási tervet is 
kell majd készíteni.

Az idei évben felhasznált műtrágyáról és szerves trágyáról, 
illetve a háztartási mennyiséget meghaladó állattartók a szerves 
trágya keletkezéséről és sorsáról . 2020. január 1-március 31
között  kötelesek tenni elektronikusan a NÉBIH nitrát bevallást
felé. Azok a gazdálkodók, akik támogatást igényelnek, de 
bevallást nem készítenek, mulasztási bírsággal is sújthatóak. A 
támogatást igénylőknek nemleges felhasználás esetén is kell 
bevallást készíteniük. 

Október 31-től életbe lép a téli trágyázási tilalmi időszak, 
amely az őszi kalászosok fejtrágyázásának kivételével február 
15-ig tart. DE a tilalmi időszakon túl is tilos a trágyázás a 
fagyott, vízzel telített, hótakaróval borított talajokon, ilyenkor 
nem engedélyezett az ideiglenes trágyakazal létesítése, 
fenntartása sem.

Növényvédelmi gépek felülvizsgálata
Az agrárminiszter 35/2019 (VII.15.) AM rendelete módo-

sította a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV.23) 

FVM rendeletet. A legfontosabb változások a növényvédelmi 
gépek időszakos felülvizsgálatának szabályaiban találhatók.

Az árutermelésben használt növényvédelmi gépeken – kivé-
ve a kézi és háti berendezéseket – az EU területén történt első 
forgalomba hozatalt követő első 5 évben egyszer, ezt követően 
háromévente időszakos műszaki felülvizsgálatot kell végezni. 

Kikerült a Növényorvosi Kamara kizárólagossága a rende-
letből, így vizsgázott magánszemélyeknek is lehetősége van 
gépfelülvizsgálatot végezni.

A felülvizsgálaton megfelelt növényvédelmi gépen tanúsító 
matricát kell elhelyezni. A gyártási számmal nem rendelkező 
növényvédelmi gépeket a felülvizsgálat során egyedi azono-
sítóval kell ellátni úgy, hogy az a növényvédelmi géptől elvá-
laszthatatlan módon kerüljön rögzítésre. Az egyedi azonosító 
táblát a NÉBIH adja ki a felülvizsgálatára jogosultnak. 

Mostantól rendelkezni kell a felülvizsgálatról szóló 
bizonyítvánnyal, mielőtt permeteznek. A NÉBIH jelzése szerint 
jövőre még nem kezdeményez eljárást azzal a géptulajdonossal 
szemben, aki igazolni tudja, hogy jelentkezett a felülvizs-
gálatra, azonban a túljelentkezés miatt nem került rá sor. 

A felülvizsgálatra jogosultak nevét tartalmazó lista szep-
tember 5-én jelent meg, folyamatosan frissül a NÉBIH 
honlapján. 

Bővebb felvilágosításért és egyéb tájékoztatásért forduljanak 
hozzánk bizalommal!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, termésben 
gazdag, boldog Új Évet kívánunk Gazdálkodóinknak!

 Túri Emese
 falugazdász

Gazdakörünk 2020. január 24-én (pénteken) reggel 8 órai 
kezdettel szervezi a Növényvédő Zöldkönyv megújító képzést 
Kunhegyesen, a művelődési központ pódiumtermében. A 
továbbképzés önköltséges, díja 20.000 Ft továbbképzési díj és 
4000 Ft regisztrációs díj. 

Kérjük a gazdatársakat, hogy 2020. január 10-15 között az 
alábbi telefonszámon –  – jelezzék Széll Imre 30/342-0652
részvételi szándékukat. Ugyanezen telefonszámon a fenti 
határidő intervallumban előzetes egyeztetés után a jelentkezési 
lapok és postai utalványok személyesen vehetők át. 

Kunhegyes, 2019. december 2.

 Gönczi András
 Gazdakör elnöke

Felhívás gazdálkodók részére


