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növényvédőszer-forgalmi kategória könnyítések 
kiskertesek számára

A magyar növényvédelmi hatóság ta-
valy a számos  növényvédő szer enge-
délyének Európai Uniós visszavonása 
után és közben (a növényvédő szer visz-
szavonások még nem fejeződtek be), 
komoly, a házikerti növényvédő szer fel-
használást segítő lépésre szánta el ma-
gát. Hatóságunk felismerve az egyre 
szűkülő szerválaszték és a növekvő nö-
vényvédelmi problémák tényét örven-
detes lehetőség előtt nyitotta meg ka-
puját. Konkrétan arról van szó, hogy 
azon növényvédő szerek esetében, me-
lyek humán és környezet toxikológiai tu-
lajdonságai lehetővé teszik  a növényvé-
delmi hatóság hozzájárul a forgalmazási 
kategória  mérsékléshez, enyhítéséhez.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
amennyiben az adott növényvédő szer 
a fent említett tulajdonságoknak meg-
felel, akkor a 3000 m2 és annál  kisebb 
területek egyszeri kezelésére vonatko-
zó mennyiséget tartalmazó kis kiszere-
lésekre, régebbi nevén szabadforgal-
mú, mai nevén III-as forgalmi kategó-
riájú besorolást kaphat, ezáltal elérhe-
tő lesz a házikerti és kiskerti termelők  
számára is.
A Sumi Agro Hungary Kft. azonnal 
élt e könnyítési lehetőséggel és 2013 
elején számos készítményére haladék-
talanul benyújtotta a kategória könnyí-
tési kérelmét.
Örömmel számolhatunk be róla, hogy 
2014 februárjáig már egy gombaölő és 
egy atkaölő készítményünk került a III-
as forgalmi kategóriába. Az igen kö-
zeli jövőben, reményeink szerint már a 
2014-es növényvédelmi szezonban to-
vábbi Sumi Agro készítmények, pl. a 
NAGOMI rovarölő szer és a SPUR 
hatásfokozó adalékanyag forgalmi 
kategória csökkentése lesz várható.
Melyek az új, már kis kiszerelésben is, 
mindenféle engedély nélkül, szabadon 

megvásárolható új Sumi Agro készít-
mények?
Nos ezek a LIETO gombaölő szer és 
az ORTUS atkaölő szer. 
További jó hír, hogy az ORTUS-nak 
nem csak forgalmi kategória mérséklé-
se következett be, hanem több úgyne-
vezett kiskultúrára vonatkozó engedély 
kiterjesztése is megvalósult. Ez a kiskul-
túrás engedély kiterjesztés is a magyar  

növényvédelmi hatóság rugalmas és 
előremutató gondolkodását bizonyítja.
Az egyik ilyen, mostantól  korláto-
zás nélkül beszerezhető készítmény a 
LIETO márkanevű gombaölő szer. 
Korszerű hatóanyagainak és korsze-
rű, granulált formulációjának köszön-
hetően mostantól a házi és hobbi ker-
tek szorgos gazdáinak segítségére van 
a szőlő peronoszpóra és a burgonya 
fitoftóra (burgonyavész) elleni küzde-
lemben. A 2014-re tervezett kis kisze-
relés mérete 100 gramm, ami az éves 
4 kezelésszámot figyelembe véve cir-
ka 500 m2-re is elegendő. A LIETO 
könnyűszerrel adagolható, mérhető és 
tárolható, mivel granulátum formában 
kapható.
A III-as forgalmi kategória besorolást 
kapott ORTUS atkaölő szer, mely 
2014-ben 5×5 ml-es ampullás, valamint 
50 és 200 ml-es kiszerelésben is elérhe-
tő mindenki számára. E kis kiszerelések-
nek köszönhetően a szőlő, alma, körte, 
birs, naspolya, szilva, őszibarack, nekta-
rin és a zárt termesztőberendezésben 
termesztett paradicsom mellett, már a 
szamócában, málnában és szederben 
való felhasználását is lehetővé teszik 
az ORTUS-nak 100–2000 m2-es, vagy 
akár a még kisebb kertméretekben is. 
Javasoljuk a kiskertes termelők és gaz-
dálkodók részére, hogy új 3. kategóri-
ás termékeinket keressék a gazdabol-
tokban, próbálják ki őket és használják 
bizalommal növényvédelmi problémáik 
megoldására.
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