
 
Állami védekezés keretében végzett légi permetezés elősegítésére 

Légi permetezés! 
 
Tisztelt Földhasználó / Földtulajdonos! 
 

A Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) 

ezúton tájékoztatja Önt, hogy a Lenti 5943/2 hrsz-ú (GPS: 458952; 141185 EOV koordinátájú), valamint a 

Kerkateskánd 1183 hrsz-ú (GPS:458618; 139732 EOV koordinátájú) ingatlanok körül meghatározott 1 km-

es körzetében lévő Lenti, Gosztola, Kerkateskánd települések zártkerti ingatlanjaira vonatkozóan 

állami védekezés keretében légi úton történő permetezést rendelt el. A légi növényvédelemmel érintett 

területek pontos adatairól a fenti települések önkormányzatainak hirdetőtábláján kifüggesztett állami 

védekezést elrendelő határozatból és térképekről tájékozódhatnak. 

 

A légi permetezést a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozójának, a 7/2001. (1.17.) FVM rendelet karantén 

listáján szereplő szőlő aranyszínű sárgaság (Grapevine Flavescence dorée (FD)) fitoplazmás betegség Lenti 

hegyen előforduló fertőzésének felszámolása és továbbterjedésének megállítása céljából, a kórokozót 

terjesztő amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) irtására rendelte el a hatóság. 

 

A légi permetezés időpontja: Lenti hegy: 2013.09.23. 16.00 –21.00. óra között 

Kerkateskánd, Gosztola: 2013.09.23. 16.00 –21.00. óra között 

Kedvezőtlen időjárás esetén a következő napon történik a permetezés ugyanabban a napszakban. 

A légi permetezés az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv szakmai felügyelete, felsőfokú növényvédelmi 

szakirányítás mellett, valamint a katasztrófavédelmi igazgatóság területbiztosításával kerül 

végrehajtásra. 

 

A permetezéskor felhasználandó rovarölő készítmény:   Karate Zeon 5 CS 

Hatóanyaga:   lambda cihalotrin    Dózis: 2 l/ha 

Méhekre mérsékelten kockázatos veszélyességi kategóriába sorolt készítmény! 
A készítmény kijuttatása a felhasználókra, mezőgazdasági dolgozókra, a kívülállókra és a helyi lakosságra 
alacsony kockázatú. A készítmény hatóanyaga szúnyogirtó közegészségügyi írtó-szerként is használatos. 
 
A permetezéssel érintett területeken a következő egészségóvó szabályokat kell betartani: 

- a védekezés időpontjában ne tartózkodjanak a szabadban  

- a kezelés után ne tartózkodjanak a kezelt területen legalább 1 órán keresztül 

- az állatokat (beleértve a méheket is) erre az időszakra zárják be 

- háza, lakása ablakait mindenki zárja be 

- kutakat, ciszternákat, egyéb víztárolásra alkalmas építményeket, eszközöket fedjék le 

- az élelmezés-egészségügyi várakozási idő letelte előtt ne takarítsák be és ne fogyasszanak a 

kertjükben termelt növényi termékekből 

- az élelmezés-egészségügyi várakozási idő letelte után is a frissen fogyasztandó termékeket 

alaposan mossák meg 

- lehetőség szerint a gépkocsit, egyéb ingóságot ne hagyjanak szabadon a védendő területen 

Felhívás 



 

Élelmezés-egészségügyi várakozási idők (nap):   Az-az időtartam napokban kifejezve melynek a 
permetezés idejétől (permetlé beszáradását követően számítottan a betakarításig (szüretig) el kell telnie. 
 
szőlő: 3 nap 
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya): 3 nap 
csonthéjasok (őszibarack, kajszi, szilva, cseresznye, meggy:) 3 nap 
paprika: 5 nap 
paradicsom: 3 nap 
uborka: 3 nap 
fejes káposzta, bimbós kel, karfiol, brokkoli, kelkáposzta: 3 nap 
sóska, spenót: 7 nap 
ribiszke, köszméte, szeder: 14 nap 
burgonya: 14 nap 
csemegekukorica: 3 nap 
lucerna:  28 nap 
mogyoró: 7 nap 
szamóca: 3 nap 
málna: 7 nap 
fekete bodza: 14 nap 
borsó: 3 nap 
bab: 3 nap 
saláta: 7 nap 
torma: 7 nap 
endívia, rukkola, galambbegy saláta: 7 nap 
zöldfűszerek (metélőhagyma,metélőpetrezselyem,zellerlevél,menta,citromfű,bazsalikom,kapor):7 nap 
kalászosok (búza, árpa, tritikálé, rozs, zab:) 28 nap 
cukorrépa : 14 nap 
napraforgó: 28 nap 
kukorica (takarmány, vetőmag): 14 nap 
őszi káposztarepce, fehér mustár: 28 nap 
Egyéb, fentiektől eltérő kultúrák esetében: 7 nap.  

 

Permetezést az alábbi rovarkárosító ellen végzik: 

 

 

  

 

 

1. kép: Scaphoideus titanus lárva 
(Fotó: Dr. Ivo Toševski) 

  

2. kép: Scaphoideus titanus kifejlett egyede 
(Fotó: Dér Zsófia) 

 

Az érintett földhasználó/földtulajdonos a kötelezően elrendelt állami védekezést jogkövető magatartással 

köteles elősegíteni! Tájékoztatjuk továbbá Önt, hogy a zöldség, gyümölcs, egyéb terményeik betakarítására, 

szüretelésére a légi permetezést megelőző napokban van lehetősége. Azt követően csak a fenti élelmezés-

egészségügyi várakozási idők betartásával szabad szüretelni. Amennyiben a földhasználó valamely 

agrárkörnyezet-gazdálkodási célprogramban részt vesz, abban az esetben a területileg illetékes 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál köteles bejelentést tenni a permetezést megelőzően a 

megadott készítménnyel történő védekezésről. 

 

A szőlőhegyek védelme érdekében az esetlegesen fellépő kellemetlenségekért megértésüket kérjük! 

 

A védekezéssel kapcsolatosan további információkat kaphat az alábbi elérhetőségen. 

 

Zalaegerszeg, 2013-09-17.    Zala Megyei Kormányhivatal  

Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 

       8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u.81. 

       Tel.:92/550-160 / Fax:92/311-054 

 


