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AZ AGRÁRKEMIZÁLÁSI 
TÁRSASÁG – A COVID-19 
JÁRVÁNY MIATT 
ELŐVIGYATOSSÁGBÓL  
A KORÁBBAN ELHALASZTOTT 
– 123. ÜLÉSÉT MOST 
MEGTARTOTTA 

A Társaság 123. ülését 2021. június 8-án tar-
totta meg Székesfehérváron, a Társaság egyik 
tagjának, nevezetesen dr. Aponyi Lajos és felesé-
ge, Varga Ágnes lakóházának teraszán a Covid-19 
járvány kezelése előírásainak betartásával. 

Dr. Pálmai Ottó, a Társaságunk elnöke a 
bevezetőjében említést tett az elmúlt években 
elhunyt tagtársainkról: dr. Debreceni Béláné, 
dr. Máté Ferenc, dr. Szabó József és dr. Kádár 
Imre. Felvetésére az ülésünk résztvevői egyet-
értettek javaslatával, miszerint a közeljövőben 
célszerű lenne tudományos emlékülést tartani 
tiszteletükre az ATK Talajtani Intézetében. 

A mostani ülés meghívott előadója  
dr. Tarcali Gábor, a Magyar Növényvédő Mér-
nöki és Növényorvosi Kamara  elnöke. Az elő-
adó röviden beszámolt az immár 2 × 4 éves 

választási ciklus alatti elnöksége során történt 
kamarai munkájuk legfontosabb kihívásairól 
és a tevékenységük kiemelkedő eredményeiről. 
Az előadás során átfogó képet kaphattunk a 
szakmai kamara életéről a 2000-ben elfogadott 
parlamenti törvény óta eltelt két évtizednyi, sőt 
az azt megelőző 11 évnyi előkészítő tevékeny-
ségük során tapasztalható szakmai fejlődésük 
folytatásaként. Ez a szakmai fejlődés is jól 
jellemzi a korábbiakhoz képest megváltozott 
napjainkat, amikor is a hagyományos szakmai 
ismeretek célirányos alkalmazása mellett újabb 
kihívásokkal, így például az agrárvilágban is 
kulcskérdésnek számító nemzedékváltás kér-
déskörének körültekintő módon történő keze-
lésével is kell foglalkoznunk. 

Az előadás során elhangzott, hogy a legfon-
tosabb eredmény a növényorvosi vény beveze-
tése és annak a mindennapi gyakorlat szerves 
részévé történő tétele. Ugyancsak szóba került az 
integrált növényvédelem fontossága, ami segíti 
az Európai Unió részéről szigorított növény-
védőszer-hatóanyag engedélyezése, valamint 
a felhasználható növényvédőszer-mennyiség 
csökkentése következtében tapasztalt szakmai 
következmények megfelelő módon történő 
kezelését. A szakmai jogszabályok módosításá-
nak véleményezése ugyancsak fontos kamarai 
feladat, ugyanis lényeges a betartható szabá-
lyozás fenntartása a jövőben is, ami például a 
várható permetezések elektronikus bejelentése, 
valamint a drónok várható szabályozása példá-

ján különösen szembetűnő. 
A kamara szakmai kommu-
nikációjának megerősítése 
a közelj9vőben különösen 
fontos, ugyanis ami példá-
ul a méhek védelme terén 
tapasztalható, nevezetesen 
a problémák hangsúlyozása 
mellett nem elhanyagolandó 
az a tény, hogy a hazánkban 
eddig még soha ennyi méh, 
illetve méhcsalád nem volt, 
illetve a méhlegelők kérdés-
köre ugyancsak a megfele-
lő szakmai kommunikáció 
feladata. A permetezőgépek 
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rendszeres vizsgálata ugyancsak gyakorlattá 
vált, amihez a kamara körültekintő tevékenysé-
ge is nagyban hozzájárult. 

Az előadó szerint a Kamara mára gyakorla-
tilag mindent megvalósított, ami Növényorvos-
sá tette a magyar növényvédő mérnököt. Csu-
pán egy dolog hiányzik már ahhoz, hogy teljes 
legyen ez a kép: a növényorvos foglalkozásdok-
tori cím. Sokat tettek azért, hogy ez is beérjen. 
Igaz, még nem valósult meg, és vannak még 
feladatok e kérdésben, de az előadó hiszi, hogy 
ez is meg fog történni a közeli jövőben. Így lesz 
teljes a magyar növényorvos foglalkozás. 

Az előadást követő szakmai beszélgetés 
során több ötlet, javaslat felvetődött a korábbi 
gyakorlatnak megfelelő szűk szakmai ismere-
tek jelenlegi és jövőben várható további kap-
csolódó területeivel történő kiterjesztésével 
kapcsolatban. A közeljövőben várható szakmai 
változások a mi szakterületünkön is olyan sok-
rétűek és szerteágazóak, hogy egyre nehezebb 
követni. Viszont az ezekre történő felkészülés 
egyre fontosabbá válik. 

Dr. Pálmai Ottó, a Társaságunk elnöke az 
előadást követő megbeszélés bezárásaként elis-
merését fejezte ki az előadónak, és köszönetet 
mondott az előadásért. 

Az előadást követően a házigazda és fele-
sége, Varga Ágnes szakmai vezetésével megte-
kintettük a tíz éve kerttervezővel megtervezett, 
de azt követően a házigazdák által a télikert 
mögött személyesen létrehozott, szemet gyö-
nyörködtető és lelket megnyugtató dísznövény, 
zöldség és gyümölcsös kertjüket. A házigazdák 
a kert személyes létrehozását és annak további 
fejlesztését azért is tartják fontosnak, mert ily 
módon az ő személyes kötődésük sokkal erő-
sebb. A kert első felében a hazai és külföldi 
beszerzésből származó dísznövényekkel beül-
tetett díszkert szakaszokra osztott, ahol márci-
ustól karácsonyig virágzó növényekkel díszítő 
kerek ágyások, kis kerek tó, valamint illatozó 
növények és árnyéktűrő növények szigetei, 
továbbá rózsák, rózsakapuk gyönyörködtetik 
a szemet. A különböző dísznövények társulá-
sa szakmailag helyesen megválasztott, ugyanis 
szembetűnően jól érzik magukat egymás szom-
szédságában, ami a házigazdák alapos kerté-

szeti tudását dicséri. A kert második részében 
található a házigazdák konyháját nagy válasz-
tékkal ellátó zöldséges kert. A kert harmadik 
részében gyönyörködhetünk a sövényekbe 
rendezett, különböző fajtájú gyümölcsfák és 
bogyósok tömkelegében. Az általunk három 
évvel korábban is meglátogatott kert most 
ismételten nagyon tetszett. Közben megtudtuk, 
hogy a hazai és külföldi kertbarátok is rend-
szeresen látogatják a kertet, akik ugyancsak 
elismeréssel adóznak a kertet illetően. Néhány 
fotóval megpróbálom bemutatni, de meggyő-
ződésem, hogy inkább látni kell a kertet. 

Végezetül a jelenlévők egyeztettük az 
Agrár kemizálási Társaság soron következő ülé-
sének időpontját és helyét, amit az ismert vírus-
helyzet miatt már egyszer elhalasztottunk, de 
várhatóan 2021. július 13-án meg tudjuk tartani 
Gödöllőn, a Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetemen, ahol dr. Jolánkai Márton előadását 
hallgatjuk meg és megvitatjuk. 

Molnár János  


