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Kötelező lesz a permete zőkellenőrzése
Atazdáknak december közepéiÉ meÉkell rendelniük a
felli lvizsgá atot, kü lön be n b íisá§ot kíp hatn a k
l

FelÜluizsgálják a több mint hároméues permetezőgépek műszaki állapotát. lz országban
hamarosan huszonnégy mobil alállomás mfiködik maid, és akár a gazda telephelyén is
eluégezhetik a yizs§álatot. t §azdáknak december ll-i§ me§ kell rendelniük az ellenőrzest.

A kontrolláló rendszer egYik nagy előnye a mobilitás

egészséges(roto: HegedÜs RÓbert)
az a|apja" .r,i ré.ry e, n

Egyre jobban felértékelődik az

élelmiszer, amelynek

talaj megfelelő kezelése. Tarcali Gábor, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

(UnUNr)

ehO,ke elmondta: a növényvédő szereket egyenletesen kell kiszórni, különben

élelmiszer-biztonsági problémák adódhatnak. Uniós előírás és FVM=rendelet szerint december 14ig kötelező felülvizsgálni a háromévesnél régebbi permetezőgépek műszaki állapotát. Az MNMNK
elnöke hangsúlyozta: a kamara k<;ltségvetési forrás nélkül, saját erőből, illetve egyetemek, szakmai
szervezetek segítségévelkétszáznegyvenmillió forintból kiépítetteaz elthezszükséges országos
rendszert.
A kamara tulajdonában lévő MANOK-Növényorvos Kft. múködteti most e Növényvédő Gép
Ellenőrzó Állomást (NGEA). Az MNMNK NGEA azországothuszonnégy alállomással fedi le, ebből
tuenegY már működik - közölte

MANOK ügyvezetője, Bakonyi István. A rendszer előnye a
mobilitás, az MNMNK NGEA szakemberei a gazda saját településén, telephelyén is el tudják végezni
az ellenőrzést. A vizsgá|atta azngea.hu oldalon keresztül lehet bejelentkezni egy online
megrendelőlap kitOltésével, így a gép adatai bekerülnek egy központi nyilvántartásba.
a

Eddig ezerkilencszáz gazdálkodó jelentkezett a felülvizsgálatra, háromszázötven gépet ellenőriztek,
tíz százalékuk nem felelt meg.Az egyik fő ok, hogy a frívókák állapota rossz. Az MNMNK NGEA
igqzgatója, ifjabb Bakonyi István jelezte: egy alállomás három év alatt ezerötszázgépet ellenőrizhet.
A vizsgálat díja a növényvédő gép méretétől ftigg, negyvenezer forintra tehető, de ez megtérul, egy
jól működő gép révénnincs éIelmiszerbiztonságivagy környezetvédelmi probléma.

Az a gazda, aki december 14-ig leadja
önhibáján kívül nem történt meg

számíthatnak, sőt

a

e

a

megrendelést, használhatja a gépétazellenőrzésig, hiszen

mérés. Azok, akik ezt nem teszik meg, növényvédelmi bírságra

területalapú támogatás egy részétiselveszítik.

