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Tisztelt Olvasó!

Köszöntöm a kedves olvasót, aki
egy érett, felnőttkorban lévő, soksok változást megélt mezőgazdasági intézmény 50 éves történetének rövid összefoglalóját tartja kezében. Ma már kevesen vannak,
akik az emberöltőnyi idővel ezelőtti kezdetekre emlékeznek, de
az a közel 800 személy, aki intézményünkben dolgozott és ügyfeleink, partnereink bizonyára szívesen idézik a múltat e kis kötet segítségével.
A mai fiatal kollégák néha hitetlenkedve hallgatják, hogy hogyan
is indult a hazai kémiai növényvédelem, ami alapvetően a burgonyabogár 1947. évi megjelenésével
hozható kapcsolatba. Alig néhány engedélyezett növényvédő szer állt
rendelkezésre, a kijuttatáshoz használható technika kezdetleges volt,
ráadásul a tulajdonviszonyok gyökeresen átrendeződtek. Ekkor zajlott
a mezőgazdaság kollektivizálása.
Mindig nagy élvezettel hallgatom nyugdíjas kollégáim anekdotáit,
akik a minden év december elején megrendezett nyugdíjas találkozón
mesélnek állomásunk kezdeti éveiről. Ma már elképzelhetetlen, de a
növényvédelmi védekezéseket végző brigádok sokszor hetekig haza
sem tudtak menni, istállókban, pajtákban kaptak szállást, a munkájukat ellenőrző brigádvezetők pedig gyakran 40–60 km-re biciklivel jártak utánuk. Hihetetlenül nehéz időszak volt ez, de összekovácsolta az
embereket, tartást adott, az egymásrautaltságban életre szóló barátságok szövődtek.
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Ebben az ötven évben a növényvédelmi szervezetben nagy változások történtek, így természetesen itt, Velencén is. Ha egy számomra fontos példát kiragadhatok, megemlíteném a TVG laboratórium 1978-as
építését. Az alapozástól számolva hat hónap alatt teljesen felépült és
eszközökkel felszerelten, személyzettel ellátva a hetedik hónap elején
már dolgoztunk benne.
A nagy tettek létrehozásához mindig kellenek egyéniségek, különleges képességű emberek. Meggyőződéssel vallom, hogy ilyen személy
volt dr. Nagy Bálint, a hazai növényvédelem irányítója, aki mindig az
új szakmai feladatokat, kihívásokat keresett és azok megoldásához
meg is teremtette a feltételeket. A kitűzött célok megvalósításában Velencén óriási szerepet játszott Major Géza igazgató, aki maradandót alkotott 22 éves munkássága alatt. Ha nem így lett volna, akkor ma nem
a Fejér Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat lenne az országos hálózat legnagyobb intézménye.
Szerencsés embernek tartom magamat, hiszen egy olyan örökséget
kaptam, vehettem át, amit érdemes továbbvinni. Feladatainkat csapatmunkában lehet csak megvalósítani, ezért intézményünk valamennyi korábbi és jelenlegi dolgozójának köszönöm az ebben az értékteremtésben kifejtett tevékenységét!
Jóleső érzéssel vettük tudomásul, hogy az 50 év alatt elért eredményeink elismeréseként 2004. március 15-én Velence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-Testület „Velencéért emlékérmet” adományozott intézményünknek.
Tisztelettel ajánlom szíves figyelmükbe jubileumi évkönyvünket:
Velence, 2004. áprilisa

dr. Pálmai Ottó
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A kezdetektől a hetvenes évek közepéig

A II. világháború után nehezen indult el a mezőgazdasági termelés: lassan nőtt
az állatlétszám, kevés volt a szervestrágya, ezért egyre inkább elkezdtek műtrágyát használni. Már sok tapasztalat gyűlt össze arról, hogy a növényeken élősködő rovarok, gombák valamint a gyomok milyen jelentős vámszedői a termesztett növényeknek, ezért fókuszba került a növényvédelem is.
Az erőfeszítések ellenére nem sikerült megakadályozni a burgonyabogár betelepedését 1947-ben, pedig már 1872-ben és 1878-ban is felhívások figyelmeztettek erre a veszélyre. Egyre nagyobb területen jelent meg a szövőlepke (amerikai fehér medvelepke), komoly kártételt okozott a csócsárló, az almafa-lisztharmat, s exportunkat veszélyeztette a kaliforniai pajzstetű terjedése is. Alig volt
növényvédő szer és gép a kártételek megakadályozására, a termelők pedig nagyon keveset tudtak a teendőkről.
Ilyen előzmények után döntés született arról, hogy a mezőgazdaság fejlesztése érdekében a növényvédelmet hatékonyabbá kell tenni, át kell szervezni.
A mezőgazdaság fejlesztéséről szóló 1080/1953 (XII. 23.) számú kormányhatározat intézkedett erről. A Földművelésügyi Minisztériumban (FM) a Növényvédelmi Szolgálatot kibővítették, s létrehozták a területi egységeit, a megyei növényvédő állomásokat. Kialakították a telephelyeket és megkezdték a személyi állomány felvételét. Így került sor 1954. áprilisában Velencén a II. sz. Növényvédő
Állomás megalakítására. Székhelye Velence, Fő út 282., ahol rendelkezésre állt
két lakás, néhány szoba az iroda számára, egy melléképület, ahol műhelyt alakítottak ki, és egy pince, amely raktárként szolgált. A telephelyet évekig „Merkúr” néven becézték a munkatársak.
A személyi állomány jelentős része Velence körzetéből, másik része Fejér
megye távolabbi részeiből szerveződött, de más megyékből is érkeztek speciális képzettségű emberek. Pár évig nagy volt a fluktuáció, de lassan kialakult
a szükséges szakembergárda. Az első vezetők voltak;
• igazgató: 1 évig Herczegfalvy János, 1955-től Fövényi István, majd 1959-től
Major Géza
• főagronómus: Kóczán János, majd 1957-től Zágoni J. Jenő,
• főkönyvelő: Szabó László, majd 1956-tól Nagy László, Bocskov J. Péterné
• műszaki vezető: Szántó Béla, majd 1957-től Baky Bence,
• első agronómusok: Török Valéria, Banecker Alajos, Farkas Ferenc,
• első brigádvezetők: Sárközi Lajos, Major Géza, Vecsery Miklós, Kerekes Ferenc, Szabó Sándor.
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Az első két évben az állomás hatásköre Komárom megyére is kiterjedt, mivel ott még nem alakult meg ilyen intézmény. A legelső időkben a Növényvédő Állomás a következő feladatokat látta el a mezőgazdasági termelés segítése
érdekében:
• állami védekezés keretében közterületeken szövőlepke és aranka elleni védekezéseket hajtott végre;
• közérdekű védekezéseket végzett pl.: a burgonyabogár, csócsárló, mezei
pocok ellen;
• társadalmi védekezés keretében megszervezte a burgonyabogár gyűjtését
(jogilag a tanuló ifjúságot, a sorkatonákat és a lakosságot is be lehetett vonni ebbe a munkába);
• agronómusai segítették a termelőket a károsítók felismerésében és tanácsot
adtak a védekezés végrehajtására vonatkozóan;
• szakemberei igény szerint felvilágosító előadásokat tartottak a növényi
kártevőkről, a betegségekről, a kártételek megelőzéséről, megszűntetéséről;
• szakemberei ellenőrző vizsgálatokat végeztek a megyében és jelentést írtak
a károsítóhelyzetről;
• gépi bérmunkával (legfőképpen csávázással) segítette a termelőket védekezési teendőikben;
• kisebb területek növényvédelméhez kisgépeket adott kölcsönbe és azokat
karbantartotta;
• borsó, bab és lencse tételek zsizsiktelenítését végezte.
E feladatok elvégzéséhez a feltételek nagyon hiányosak, szegényesek voltak.
Az agronómusok és a brigádvezetők általában kerékpáron közlekedtek, amelyet
– nagyobb távolság esetén – vonattal vagy busszal szállítottak arra a helyre, ahol
éppen dolgozniuk kellett.
A bér- és a közmunka végzéséhez is szerény gépi erőforrások álltak rendelkezésre. A növényvédelmi munkákhoz 6 db Zetor volt az állomáson. A munkagépek nagyon vegyes képet mutattak:
• 2 db „Vihar” porozó – dzsipre szerelhető,
• 1 db OKSz porozó – vontatott,
• 1 db Buffalo – vontatott, fatartályos – benzinmotoros permetezőgép,
• 1 db PSN – 6 – benzinmotoros permetező – lóvontatású,
• 1 db PP – permetező és porozó.
Ezeket a gépeket olyan személyek kezelték, akiket Vasasdon vagy Monoron
képeztek ki növényvédelmi munkák végzésére, a nővényvédőszerek óvatos
használatára, a gépek beállítására és karbantartására.
A kölcsönzésre a következő gépek álltak rendelkezésre:
• szénkénegezők,
• Kiss Bálint–féle háti permetezők,
• Vermorel háti permetezők,
• saroglyás motoros porozó- és permetezőgépek,
• Panomax háti porozógépek,
• dobcsávázó.
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Már az első években természetesen csak engedélyezett növényvédőszerekkel
dolgozott az állomás. Az akkor forgalmazott készítményekből néhány jellemző
felhasználás volt a:
• gyümölcsfák lemosó permetezéséhez: Ásványolaj, Novenda;
• levéltetvek elleni védekezéshez: Kvasszia-forgács, Nikotin;
• rovarkártevők ellen: Arsen (Darsin, Arsola), HCH, DDT (Holló 10, Matador);
• arankairtáshoz: Kuskutan, Krezonit E;
• borsó, lencse zsizsiktelenítéshez, filloxéra ellen: Szénkéneg;
• szőlőperonoszpóra ellen: Rézgálic;
• lisztharmat ellen: Mészkénlé, Floristella kénpor, Ventilált kénpor.
Az állomás az ideiglenes telephelyről 1956 tavaszán átköltözött a végleges,
mostani helyére, Velencén az Ország út 23. számú ingatlanra, ahol korábban
Gépállomás működött. Neve Fejér Megyei Növényvédő Állomásra változott.
A nagyobb tér mellett volt két nagy épület (az egyik még ma is áll), ahol ki lehetett alakítani öt irodahelyiséget, egy nagyobb szobát értekezletek tartásához,
gépszíneket, raktárt, öltözőt, fürdőt, stb..
Mindemellett még 1956-ban felépült egy korszerű műhely, illetve új szolgálati lakások a vezetők és szakemberek lakásgondjainak megoldására. Az új telephely kialakítása mellett fontos feladat volt a személyi állomány fejlesztése és a
magasabb szakmai színvonal megteremtése. A személyi állomány feltöltése folyamatosan történt, amely több évig tartott.
A következő években folyt a mezőgazdaság átszervezése, a termelőszövetkezetek megalakítása. Ezt követte az állomások továbbfejlesztése is, ami a személyi és tárgyi feltételek javítását egyaránt jelentette. Az újonnan alakult szövetkezetek nem rendelkeztek erőgépekkel és növényvédelmi célgépekkel, sem megfelelő szakembergárdával ahhoz, hogy az üzemi szinten jelentkező növényvédelmi feladatoknak eleget tudjanak tenni. A következő időszak elsődleges feladata volt e hiányosságok pótlása.
Így a növényvédő állomások szakembergárdájának üzemi feladatokat is el
kellett látnia ebben az időszakban. Nemcsak a védekezési munkákat végezték el
a brigádok, de a szakmai irányításban és a munkaszervezésben is részt vettek az
állomás szakemberei. A hatósági munka csíráit az 1956. évi 9. sz. törvényerejű
rendelet teremtette meg, amely a következőkben határozta meg a feladatokat:
„A növényvédelem feladata a mezőgazdasági növényeket pusztító állati kártevők, gombabetegségek és a gyomok irtása, azok növénnyel, növényi termékekkel való behurcolásának, illetve a határon való kihurcolásának, valamint
elterjedésének megakadályozása.”
Ettől kezdve már a termelők kötelezettsége és a növényvédelmi szervezet feladatai határozottabban körvonalazódtak és kezdtek elválni egymástól.
Az FM-ben a Növényvédelmi Szolgálat látta el a növényvédelem szervezését,
irányítását és felügyeletét, tehát közvetlen minisztériumi irányításról beszélhetünk. Hollósi Mihály után 1959-től Nagy Bálintot nevezték ki a szolgálat vezetőjévé, aki évtizedekig meghatározó szerepet játszott a növényvédelem társadalmi
megbecsülésének kialakításában. Az ő nevéhez kapcsolódik a megyei rendszerű növényvédelmi hálózat megerősítése, az állomásokon a korszerű felszerelt-
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ségű vizsgálati háttér megteremtése (pl. biológiai, karantén és analitikai laboratóriumok létrehozása), a komplex növényvédelmi oktatási rendszer kialakítása
a szakmunkásképzéstől a növényvédelmi szakmérnök képzésig, valamint a növényvédő szerek felhasználásának teljes körű szabályozása és ellenőrzése.
Ekkor Velencén is személyi változások történtek: az új igazgatónak Major Gézát nevezték ki, aki hosszú ideig töltötte be ezt a tisztséget és meghatározó személyisége volt az intézmény életének, a megye növényvédelmének. Erős egyéniség, határozott alkat volt Major Géza igazgató, aki mindig az előrehaladás, az
„építkezés" elkötelezett híve volt. Ennek a hozzáállásnak köszönhető, hogy számos olyan megyei, vagy országos szakmai feladat került Velencére, amelyek
megalapozták lehetőségeinket és jelenlegi munkánkat is maghatározzák.
Az 50-es évek végén Magyarországnak már egyre több országgal volt kétoldalú egyezménye a növényi károsítók áthurcolásának megakadályozására. A mezőgazdaság hatékonysága, termelékenysége nőtt, az árufelesleget exportáltuk –
ezért a zárszolgálat nagy jelentőséggel bírt. Az állomáson 1957-től Fövényi István igazgató kezébe került a zárszolgálati tevékenység irányítása, akit pár év
múlva Vadasfalvy Lajos követett ebben a feladatkörben.
Azt mondhatjuk, hogy a karantén szolgálat szinte egyidős a Növényvédő Állomásokkal. Az állomások feladatköre 1958-ban bővült a külső és belső zárszolgálattal,
karantén tevékenységgel. Magyarország az elsők között volt Európában, ahol korszerű, jól szervezett karantén hálózatot alakítottak ki. Természetesen megfelelően
képzett, később már nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek alkalmazásával.
A növényvédelmi hatósági munka hatékonyabb ellátására 1960-tól építették ki
a növényvédelmi felügyelői rendszert. A felügyelők járásonként kapták a feladatokat. Az első időkben egy-egy járásban több felügyelő is dolgozott. Feladatuk
volt a mezőgazdasági üzemekben a növényvédelmi szakirányítói munka, valamint az állomási növényvédelmi brigádok munkájának szervezése. Ebben az
időben még kevés hatósági feladatot láttak el.
A karantén munkát ugyanúgy, mint az egyéb szakterületeket a Növényvédelmi Szolgálat koordinálta: egységes metodikát dolgozott ki, s központi továbbképzések szervezésével javította a szolgáltatás színvonalát. A karantén felügyelők feladata volt a terménytárolók ellenőrzése, a raktári kártevőktől való mentesség ellenőrzése, ők működtették a zsizsiktelenítő kamrákat, de feladatuk volt a
kártevők előrejelzése és az ismeretterjesztés is.
Ebben az időben a megyében négy brigádvezetőnk (négy brigádunk), és öt
szerelőnk tevékenykedett. Már korábban is volt egy központi agronómus, aki ellenőriztette a brigádok elszámolásait, összesítette a munkákat. A felügyelőktől
begyűjtötte a növényegészségügyi helyzetjelentéseket, az üzemi növényvédelem helyzetéről készített kimutatásokat (személyi, tárgyi feltételek, védekezések). Az adatok összesítése után értékelések és a szolgálat részére jelentések készültek. Nagyon fontos információk voltak ezek a megye és az ország számára,
hiszen elemzésükből lehetett következtetni arra, hogy hol kell erőteljesebb beavatkozással javítani a növényvédelmi helyzeten. Az első központi agronómus,
azaz üzemgazdász megyénkben Farkas Ferenc volt. 1960-ra már minden járásban volt egy agronómusunk és három vizsgálóközegünk.

þ 10 þ

A karantén vizsgálatok végrehajtásával azok az agronómusok foglalkoztak, akik
erre megbízást kaptak. Országosan a munkát a Növényvédelmi Szolgálat Zárszolgálati Laboratóriuma irányította. Már 1958-ban kiderült, hogy nem elég vizuális
vizsgálatokkal meghatározni a károsítókat, hosszabb távon szükség lesz vizsgáló laboratóriumokra is. Eddig az időszakig a szükségletnek megfelelően a laboratóriumi
szintű, szakmai hátteret az egyetemek és kutatóintézetek jelentették. A szakmai
elvárások erősödése vezetett a speciális laboratóriumi háttér helyi kifejlesztéséhez.
Velencén a biológiai labormunka 1958-ban indult, amikor dr. Jávor István
(kezdetben egyszemélyes) laboratóriumában megkezdte az érdemi munkát.
E biológiai vizsgáló laboratórium mikroszkópot és szakkönyveket jelentett
csupán eleinte. Dr. Jávor István komoly szaktekintélynek számított még évtizedekkel később is, főként a zárszolgálati károsítók (pl. fonálférgek) tapasztalt ismerője volt. Jávor István megjelent könyvei: A burgonya-fonálféreg (1963) Mg.
Kiadó Budapest; Raktári kártevők (1969) Mg. Kiadó Budapest; társszerzőként:
Növényvédelmi karantén kézikönyv (szerk.: Sebestyén M. és Várady M.) (1969)
Mg. Kiadó Budapest. A laboratórium vezetői és személyzete gyakran változott.
Alig 2–3 év alatt itt, Velencén dolgozott Czupák Klára, Zahorecz Erzsébet, Beczner László, Nyilas Elek, Vojtkó István, Szirony Mária.
Az 1960-as években az állami gazdaságok és a szövetkezetek helyzete stabilizálódott. Termelésük korszerűsödött, egyre jobban igényelték a jó növényvédelmet, amelyet az említett brigádok segítettek. A brigádok fő tevékenysége a növényvédelmi bérmunka végzése volt (növényvédelmi szolgáltatás). Brigádszállásokat alakítottak ki Szabadbattyánban, Adonyban és Mezőszilason, ahol a dolgozók tisztálkodása megoldódott: szobában aludhattak, a gépeket és eszközöket
udvaron, vagy tsz-tanyán tárolhatták.
Egy munkabrigádhoz 6 db erőgép (Zetor K-25 majd később Szuper Zetor 50),
4 db Rapidtox II permetezőgép, 2 db lajtkocsi és 1 PC csávázógép tartozott. Egy
brigád egy fő brigádvezetőből, hat erőgépvezetőből, négy fő permetező mesterből, egy fő szerelőből állt össze. 1960-ban a megyében gyakorlatilag már csak
csávázott gabona vetőmagot vetettek. Ekkor még a higanyos csávázó szereket és
a formalint is használták.
A növényvédelem fejlődésének egyik akadálya volt a kijuttatás-technika elmaradottsága. Állomásunk sokat tett a műszaki fejlesztés terén, ugyanis 1959-től
alakították ki a megfelelő feltételeket a szolgálat gépészmérnökeinek (Trefán
László – Farkas László), akik a növényvédő gépek műszaki tökéletesítésén fáradoztak. Az volt a cél, hogy olyan műszaki megoldásokat találjanak, amelyekkel
pontos munkát biztosítanak, ami lehetővé teszi a kísérletezést is. Több próbálkozás után a NOVOR 1005 gépet fejlesztették ki, amely kísérleti kezelések céljára is megfelelt és az üzemek is hosszú ideig használták.
Közben a költségvetés külön keretet biztosított egy korszerű öltöző – fürdő
építésére. Ez nagy eredménynek számított, hiszen ebben az időben már hat brigád dolgozott. A brigádokban 65–70 növényvédelmi szakdolgozó, 4 gépkocsivezető és 6–8 szerelő volt összesen, akiknek a régi, kicsi fürdő már nem biztosított
megfelelő körülményeket. Ebben az új épületben „fekete – fehér” öltözőt és megfelelő számú, korszerű fürdőhelyet is kialakítottak.
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A biológiai szakterület szakosodása már a 60-as években kezdetét vette. Feladata volt az állomási növényvédelmi munka szakmai segítése, különös tekintettel a felügyeleti munkára, felvilágosításra, oktatásra és az előrejelzésre. A termelésben a vegyszeres gyomirtások először a búzákban terjedtek, de ekkor még
csak a Dikonirt-D gyomirtó szer állt rendelkezésre. Kukoricák gyomirtásához
1961-től jelentek meg a triazinok, így az Aktikon PK, majd az Aktinit DT. Örvendetes volt, hogy az üzemek szívesen használták a gyomirtószerek nyújtotta új
technológiai lehetőséget. Később a többi készítmény forgalomba kerülésével
fokozatosan nőtt azok alkalmazási köre is.
Az üzemek megerősödése, a nagyüzemi termesztési módszerek elterjedése
egyre igényesebb és jobb szakmai színvonalú növényvédelmet igényelt, ezért a
szakemberképzés is előtérbe került. A nagyobb üzemekben már hosszabb-rövidebb ideig tároltak növényvédő szereket, ezért méregkezelői tanfolyamok indultak. Az üzemi saját gépek megjelenésével a „növényvédelmi gépkezelő” képzéseket is megkezdték a szakemberek. Az első szántóföldi növényvédő gépet a megyében a polgárdi termelőszövetkezet vásárolta 1960-ban.
A szolgálat 1960-ra – a világon egyedülálló módon – megteremtette a növényvédelmi szakmérnök képzés feltételeit. Az állomások szakemberei is részt vettek ezeken a kurzusokon, természetesen nem egyszerre, hanem évente 1–2 fő
kezdte meg tanulmányait. Először csak nappali képzés volt Gödöllőn, (az Agrártudományi Egyetemen), majd más egyetemeken is elindult ez a képzés. Később
levelező úton is meg lehetett szerezni a növényvédelmi szakmérnöki diplomát
(Mosonmagyaróvár és Keszthely is bekapcsolódott az oktatásba).
Mind a térségben, mind a község életében nagy változást jelentett, amikor
1964-ben Velencén középfokú oktatási intézmény létesült, a Növényvédő Gépész Szakközépiskola. Az iskola 6 végzős évfolyamot bocsátott ki. Az iskolai oktatásban az állomás szakemberei is részt vettek. Ebben a munkában elengedhetetlen szerepet játszott az akkori igazgató, Major Géza. A képzésben résztvevők
közül sokan – később növényvédelmi diplomát szerezve – a térség növényvédelmi szakmai munkájában töltöttek és töltenek be jelentős szerepet.
Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az élénk mezőgazdasági terménykereskedelem miatt a karantén helyzet viszonylag gyorsan változott, ezért a potenciális veszély felmérése a károsítóhelyzet alakulásában, a változások állandó
követése, a naprakészség elengedhetetlen volt a jó munkavégzéshez.
Az 1964. évi 17. sz. törvényerejű rendelet, valamint a növényvédelemről és a
növényvédelmi munkák végrehajtásáról szóló 8/1964. (VII. 25.) FM. sz. rendelet
alkotta együttesen a Növényvédelmi Kódexet. A Növényvédelmi Kódex áttekinthető, részletes és korszerű volt, egyúttal kijelölte a feladatokat.
A növényvédő állomások e jogszabályokkal a szakigazgatás részévé váltak, és
úgynevezett kettős irányítás alá kerültek. Egyrészt a Növényvédelmi Szolgálat
volt jogosult meghatározni az összes szakmai ügyben a feladatokat, javaslatokat
tenni a földművelésügyi miniszternek növényegészségügyi témákban. A növényvédő állomások pénzügyi, beruházási, továbbá külső zárszolgálati tevékenységének irányítását és ellenőrzését is a Növényvédelmi Szolgálat hatáskörébe utalta a miniszter. Másrészt a hatósági szakigazgatási szervek a tanácsok vég-
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rehajtó bizottságai voltak. Így a „KÓDEX” szerint a növényvédelmi munkák szervezése, irányítása, végrehajtásának biztosítása és ellenőrzése
– a megye területén a megyei tanács végrehajtó bizottság mezőgazdasági osztályának,
– a járás területén a járási mezőgazdasági osztálynak,
– a községek területén pedig a községi végrehajtó bizottsági titkárnak volt a
feladata.
A növényvédelem terén a nemzetközi előírások szervezettebb zárszolgálatot
írtak elő. A külső (export, import szállítmányok) és belső (szaporítóanyagok,
veszélyes károsítók) zárszolgálati vizsgálatok maradéktalan, pontos végrehajtása ettől az időponttól még nagyobb hangsúlyt kapott, mivel örvendetesen nőtt a
külföldre szállított mezőgazdasági terményféleségek mennyisége. A zárszolgálatnak kellett szavatolni az egészséges szaporítóanyag előállítást és forgalmazást. Megindultak az üzemi gyümölcs- és szőlőtelepítések, amelyeket jó minőségű szaporítóanyaggal kellett ellátni.
A megyei zárszolgálati tevékenység irányítására 1965-től Hegedűs Sándor kapott megbízást. Külön zárszolgálati laboratóriumot kellett kialakítani, hogy a kimenő és bejövő áruk gyors vizsgálata biztosított legyen. Gyakorlatilag a korábban működő, általános feladatokat ellátó laboratórium a szakmai tapasztalatokra épülve kettévált és így kialakult az úgynevezett „biológiai” és a „karantén” laboratórium. A karantén laboratórium, amelynek első vezetője Kiss Imre volt,
1970-ben kezdte meg működését.
A szőlő és gyümölcs szaporítóanyagok iránt fokozatosan növekedett az igény,
így egyre több faiskola létesült. Az Alsótekeresi Faiskola rendszeres ellenőrzését
is Fejér megye kapta, s ezen kívül is több faiskolai lerakat, erdészeti csemetekert
kezdte meg működését. A hazai vetőmag előállítás is növekedett, amelyeket termőhelyi szemlében kellett részesíteni. Ekkor már a járási agronómusokat – azaz
felügyelőket is jobban be kellett vonni a belső karantén vizsgálatokba azon kívül,
hogy egyes felügyelők az export szállítmányok vizsgálatában is részt vettek.
Fejér megyében a karantén tevékenység körébe tartozó feladatokat Hegedűs
Sándor karantén főfelügyelő vezetésével öt karantén felügyelő és egy laboráns
látta el. Mivel a szegényes járműpark nem tette lehetővé, hogy valamennyi felügyelő gépkocsival közlekedjen, több helyen, a megye középpontjától távolabb
eső területeken a munkavégzést, a külső karantén feladatok ellátását ún. külső
(üzemi) szakemberek segítették. Ők is – ugyanúgy, mint a körzeti felügyelők
akik termőhelyi szemlék, felmérések végzésében segítettek a csoportnak – a karantén főfelügyelőnek tartoztak beszámolási kötelezettséggel.
A külső karantén tevékenység körében az exportra kerülő terményeket előzetesen meg kellett vizsgálni a tárolótérben (raktári ellenőrzések). Ennek során
helyszíni és/vagy laboratóriumi vizsgálatra is sor került, majd közvetlenül a kiszállítás helyén, a berakodás során, a környezetet (pl. vasútállomást) és a terményt is újra kellett vizsgálni és csak a károsítótól mentes esetben lehetett a terményszállítást megvalósítani. Erről növényegészségügyi bizonyítványt kellett
kiállítani, amelyért személyes felelősség terhelte az illető felügyelőt. A jelentősebb berakodóhelyek voltak, ahol a karantén vizsgálatokat végezték: Kápolnás-
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nyék, Martonvásár, Sárbogárd, Sárosd, Zichyújfalu, Lepsény, Enying, Székesfehérvár, Dunaújváros és Adony.
A Magyarországra külföldről behozott termények esetében az első vizsgálatokat már a határon elvégezték a karantén szolgálat munkatársai. Az ilyen termények (főként szaporítóanyagok) esetében azonban a megyei karanténosok a
vegetáció során is figyelemmel kísérték a növények egészségügyi helyzetét. Ha
bármilyen gyanú felmerült karantén károsító behurcolására, kezdeményezték a
megfelelő intézkedést (pl.zárlat elrendelését).
Erre az időszakra esik az egyik raktári kártevő, a Trogoderma granarium azonosítása Magyarországon, amely kukorica vetőmaggal kerülhetett be hazánkba.
Erre a kártevőre fokozott figyelmet kellett fordítani a megtelepedés, illetve elterjedés megakadályozása érdekében. Nehezítette a helyzetet, hogy a helyszínen a
bogár lárváját szinte lehetetlen volt azonosítani. Ezért a fertőzött tételből mintát
kellett vinni a karantén laboratóriumba és ott bizonyítani a Trogoderma fertőzöttséget. A kötelező védekezések eredményeként a kártevőt sikerült felszámolni.
A belső karantén tevékenység nagy része a külső karantén kiegészítéseként
funkcionált. Például a termőhelyi szemlék rendszere, amiket – főként exportra
termelt növények esetében – kötelezően előírtak. Feladat volt a már megtelepedett, ún. veszélyes károsítók (pl. amerikai fehér medvelepke) felderítése, és
jelenlétük esetén a védekezés elrendelése is.
Különösen nagy munkát jelentett a fásszárú szaporítóanyagok vírusmentességének biztosítása, illetve a mentesség igazolása. A feladat ellátása érdekében
minden évben több törzsültetvényt, több száz anyafát, kijelölt fát kellett megvizsgálni szerológiai módszerrel az ismert vírusok jelenlétére vonatkozóan. Az
antiszérumot a Fejér megyei Állomás Virológiai Laboratóriuma biztosította az
ország minden karantén csoportja számára. A fásszárú szaporítóanyagok esetében nagy figyelmet kellett fordítani az Agrobacterium tumefaciens fertőzöttség
kiszűrésére is, mivel ez a kórokozó az export célországok többségében karantén
károsító volt abban az időben.
A velencei Virológiai Laboratórium egyike a növényvédelmi hálózat legrégebben létrehozott speciális laboratóriumainak. Története 1965-ben kezdődött,
amikor a Magyarországon folyó gyümölcs virológiai szelekciós munka hatósági
ellenőrzése céljára az FM Növényvédelmi Főosztálya és a Növényvédelmi Szolgálat a Pest megyei Növényvédő Állomáson létrehozott egy vírusvizsgáló csoportot. A csoport részére két telepet biztosítottak a hatósági fásszárú biológiai
tesztelés végzésére. Az egyiket Soroksáron a Kertészeti Egyetem Tangazdasága
mellett hozták létre, a másikat Velencén a Nadapi út mellett, a későbbi Virológiai Állomás területén.
Soroksáron 1968-ban kezdődött a tesztelő faiskola telepítése és a tesztelési
munka. A talaj nagy mésztartalma és egyéb talajhibák miatt a telep fejlesztését
le kellett állítani. Ezek után a velencei telepen építették fel azt a faházat, amelyet
eredetileg Soroksárra terveztek. A vírusvizsgáló csoport Velencén 1967-ben egy
bemutató telepet hozott létre a legfontosabb vírusbetegségek tüneti tanulmányozására. Mivel a terület nem volt bekerítve, a fákat a vadkártól nem tudták
megvédeni, így a bemutató telep rövid idő alatt kipusztult.
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Az állomás életében mindig – és főleg a korábbi időszakban – jelentős szerepe volt a műszaki hátteret biztosító szakembergárdának. Egyre növekedő és
szerteágazó feladat jutott az egymás között csak „műszak”-nak hívott szakterületnek. A fontos szerepet játszó gépparkot karban kellett tartani és jó műszaki
állapotot kellett biztosítani a gépeknek. Ebben jelentős szerepe volt Nagy Józsefnek, aki 1964–69-között műszaki vezetőként dolgozott. A gépfejlesztésekben
újításként elkészítette az FCB folyadékcsávázó gépet, amelyet az üzemek hosszú
ideig használtak. Nagy József a magyar GZ-3 típusú gabonazsákolót fejlesztette
tovább nagy teljesítményű csávázógéppé, amivel új korszakot nyitott a hazai
csávázás történetében; leválthatták az addigi kis teljesítményű PC csávázógépet.
A székesfehérvári Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat megkezdte a modell szériagyártását is, így több száz gép talált felhasználóra.
A saját géppark műszaki állapotának biztosításán felül még üzemi gépek javítását is vállaltuk, 1964-től folyamatosan. A Növényvédelmi Szolgálat több esetben állomásunkra szállította az országos elosztásra szánt járműveket. Ezeket a
műszaki csoport készítette elő vizsgáztatásra, s ők adták át más megyéknek is.
Így pl. 1964-ben Izs motorkerékpárokat, 1965-ben 50 db Pannónia P-10, 1967ben 150 db Jáva motorkerékpárt vizsgáztattak le. A műhely felszereltségét folyamatosan bővíteni kellett szerszámgépekkel, berendezésekkel a gyorsabb és jobb
minőségű munkavégzés érdekében.
A „műszak” vezetését 1969-ben Terék Sándor vette át, aki az építkezések, bővítések végrehajtásában és irányításában töltött be jelentős szerepet. Vezetésével készültek el a Nadapi úti telepen a virológiai üvegházak és a hozzájuk tartozó laboratórium épület, valamint a talajvizsgáló laboratórium.
Ebben az időszakban, amikor fontos laboratóriumi – főként előrejelzési és kísérleti – munkák, fejlesztések kezdődtek, a biológiai laboratórium vezetője Kupai József volt. Mivel az 1964-ben megjelent „Növényvédelmi Kódex” a megyei
állomások részére kiemelten is előírja a növényvédelmi előrejelzést és a növényvédő szer engedélyezési vizsgálatok végzését, a biológiai laboratórium főbb feladatkörei körvonalazódtak. 1965-től bővülni kezdett a létszám a laboratóriumban, hogy az elvárásoknak meg tudjon felelni. A laboratóriumvezető egyben az
állattan és előrejelzés felelőse is volt.
Teljesen új feladatot, kihívást jelentett a növényvédő szeres vizsgálatok végrehajtása. Nem volt még tapasztalat, így lassabban, nehezebben is ment minden.
Az 1966-tól kezdődő szervizsgálatok alapján évente egy-egy bemutatóra is sor
került. A vizsgált 1–3 készítmény/év az akkor kifejlesztett gyomirtó- és rovarölőszerekből állt. A kísérletek végzéséhez 1966–1967 között állították munkába a
Steyer Puch (Haflinger) terepjáró kis autót, amely szórókerettel és szórópisztolylyal egyaránt üzemeltethető volt.
A laboratóriumban évente mintegy 200, üzemektől, kistermelőktől származó
mintát vizsgáltak meg és 50–100 tenyészedényes vizsgálatot is végeztek. Ez a
szakszerű szaktanácsadást segítette. A laboratóriumvezető a Növényvédelmi
Kutató Intézetnél és egyetemeknél tanulmányozta a kísérleti munka menetét, hiszen korábban ott végezték a növényvédő szeres kísérleteket. A kísérleti munkák beállítását Dömsödi Gyula permetezőmester végezte nagy szakértelemmel.
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A kísérletek évenkénti bemutatóin először a gabona és a kukorica gyomirtási
technológiák általános ismertetése volt hangsúlyos, később a triazinok vizsgálata került előtérbe. Ezenkívül jelentősebb vizsgálatok folytak még a következő területeken:
• a borsó és a lencse csírakori betegségei és az ellenük alkalmazható védekezés,
• a tavaszi árpa és az őszi búza szántás nélküli vetése Rotaseederrel,
Gramoxone-os permetezéssel kombinálva,
• legelők nyárvégi felújítása szántás nélkül,
• aranka, burgonyabogár, talajlakó kártevők elleni védekezések,
• karantén károsítók felderítése, illetve felmérése laboratóriumi vizsgálattal
megerősítve,
• a termelőktől érkezett minták vizsgálata.
A fejlesztések nyomán az előrejelzési munka is új alapokra került. Például a
Növényvédelmi Kutató Intézettől kapott spóracsapdával megkezdődött az almafa varasodást okozó gomba aszkospóra szóródásának megfigyelése. A különböző izolátorok házilagos kivitelben készültek ebben az időben. Kiemelt szerepet
kapott a fénycsapdák működtetése, a szőlőperonoszpóra előrejelzés, az izolátoros rajzásmegfigyelések (gyümölcsmolyok, cseresznyelégy, máktokbarkó, kukoricamoly), a szalmaövek (amerikai fehér szövőlepke) és a hullámpapír övek
(almamoly) használata, a rovarfuttatás (répabolha), a rügyvizsgálatok (levélatka), stb.. Ennek eredményeként a házi sokszorosítón 1967-ben 36 szignalizációt
és 50 védekezési felhívást adott ki az állomás.
Ezekben az években a kórokozók identifikálása már speciális tenyésztéses
módszerekkel történt. A növényvédő szeres vizsgálatokhoz és a fejlesztésekhez
az eszközök beszerzése, új módszerek bevezetése folyamatos kívánalom volt.
Természetesen a Növényvédelmi Szolgálat műszaki gárdája is segítséget adott,
hiszen kereste azokat a gépeket, amelyekkel a kísérleti munka megbízhatósága
garantálható. Nagyon fontos és kiemelt feladat volt a betiltott és selejtes növényvédőszerek – így az arzén, a klórozott szénhidrogének, az aldrin, a dieldrin, a
DDT, a HCH tartalmú növényvédőszerek – begyűjtése illetve ártalmatlanítása,
amit 1967–68-ban szerveztek meg és hajtottak végre.
A termelőüzemek gép és szakember ellátottsága fokozatosan javult, ezért az
üzemek felé nyújtott gépi szolgáltatás volumene csökkent. Ennek ellenére a
60-as évek közepén még 6 brigádunk volt. A munkájuk nagy részét a közmunkák tették ki, s általában 10–12 órát kellett dolgozniuk. Nyári időszakban a
szövőlepke elleni védekezés komoly erőfeszítést jelentett, mivel rengeteg volt
megyénkben az eperfa, s bizony a 60–70-es években igen erős fertőzések alakultak ki. Több évben más megyékbe is kirendelték a brigádjainkat növényvédelmi gépi munkával segíteni. A tavaszi és őszi időszakban pedig az üzemi
megrendeléseknek tettek eleget, ősszel könnyebb talajmunkákat, szállítást is
vállaltak a gépek kihasználása érdekében.
Évről-évre több munkát végeztek gépeink, így 1967-ben mintegy 60.000 ha
volt a teljesítésük. Természetesen az erő- és munkagép-park is fejlődött az említett időszakban. E nagy feladatokhoz – igaz, hogy lassan – de a műhely létszáma
és felszereltsége is nőtt. 1960-ban 13 fő volt a szerelők létszáma.
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Az új gazdaságirányítási rendszerrel kapcsolatban egy fontos átszervezést
kellett végrehajtani 1967. július 1-től: a 14/1967. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi
miniszteri utasítás szerint a járásokba és nagyobb városokba növényvédelmi főfelügyelőt kellett kinevezni, s melléjük egy felügyelőt. Megyénkben – a járási és
városi szervekkel egyetértésben – öt járási és két városi főfelügyelőt, s melléjük
öt felügyelőt neveztek ki. Néhány nagyobb községben fogadóórát is bevezettünk
a kiskert tulajdonosok szaktanácsadására. Ez az átszervezés az állomás szakgárdáját kedvezően érintette. Eddig a behozott minták meghatározása, összehasonlító anyagok preparálása, információgyűjtés a védekezési lehetőségekről volt a
fő feladat, most pedig a szaktanácsadásra, a helyi védekezésekhez szükséges
szakmai információk átadására tevődött a hangsúly, vagyis előtérbe került a
növényvédelmi szaktanácsadás.
Az Elnöki Tanács 1967. évi 8. sz. törvényerejű rendelete a Mezőgazdasági és
Élelmezésügyi Minisztérium szervezésének elrendelésével a növényvédelem
szervezetét is gyökeresen megváltoztatta. Ezt a szervezeti felépítés ábrája szemlélteti:
MÉM NÖVÉNYVÉDELMI
FŐOSZTÁLYA

MÉM Növényvédelmi
Szolgálat

Megyei Tanács VB

Megyei Növényvédelmi
Főfelügyelő

Járási Tanács VB

Járási Főfelügyelő

Községi Tanács VB

Járási Felügyelő

E rendelet intézkedett a minisztériumon belül a Növényvédelmi Főosztály létrehozásáról. A Növényvédő Állomás vezetője töltötte be a megyei növényvédelmi főfelügyelő tisztét, aki szakterületén egyben a megyei mezőgazdasági és élelmezésügyi osztály vezetőjének helyettese is volt. A járási/városi tanács vb mezőgazdasági és élelmezésügyi osztály vezetőjének szak-helyettese a járási/váro-
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si növényvédelmi főfelügyelő volt. Így kialakult a növényvédelmi szakigazgatási
szerkezete. A változásokat a létszámra és beosztásra vonatkozó adatok is tükrözik. Az állományban az átalakítás után dolgozott egy igazgató, egy főmérnök,
egy laboratóriumvezető, egy műszaki vezető, egy vezető könyvelő, hat járási és
városi főfelügyelő, kilenc járási főfelügyelő, egy repülőgépes felügyelő, két laboratóriumi dolgozó, egy laboráns, egy üzemgazdász, három megyei karantén felügyelő, négy brigádvezető, négy könyvelési dolgozó, egy gépkocsi előadó, négy
raktáros, három kisegítő és három éjjeliőr. A fizikai állományba tartozott még
ezen kívül 24 mezőgazdasági vontatóvezető, 16 permetezőmester, 11 szerelő és
még 5 egyéb beosztású munkatárs. Összesen 104 fő dolgozott ekkor a Fejér
Megyei Növényvédő Állomáson.
1968-ban megszületett a hatósági munka jogszabályi háttere is, a növényvédelemről szóló Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1968. évi 32. törvényerejű rendelete, a 44/1968. (XII. 6.) kormányrendelet, valamint az ezek végrehajtásáról
rendelkező 43/1968.(XII. 6.) MÉM rendelet.
A növényvédelmi felügyelők munkájában ezt követően előtérbe kerültek a hatósági feladatok, illetve az ahhoz szükséges adatbázisok felállítása, de a megerősített felügyelői hálózat (főfelügyelők és felügyelők) szaktanácsadási tevékenységet is folytatott még. Gyakorlatilag mindkét tevékenységnek a növényvédelem
szakmai színvonalának javítása illetve emelése volt a célja. A növényvédelmi felügyelők munkáját ebben az időszakban Zágoni J. Jenő főmérnök irányította.
Országosan kiemelt feladat lett:
• az állomás szakembereinek továbbképzése,
• az üzemi szakemberek létszámának emelése,
• a DDT-mentesítési program végrehajtása egészségügyi és környezetvédelmi
okok miatt,
• az egészségügyi követelmények betartásának ellenőrzése, segítése a termelők körében,
• hatósági intézkedések foganatosítása a rendeletekben előírtak megkövetelése érdekében.
A velencei virológiai telep fejlődése 1969-ben felgyorsult. A területet bekerítették, megszűnt a vadkár, így az ott folyó munkák biztonságossá váltak. Szeptember elsejével a Vírusvizsgáló Csoport leköltözött a velencei faházba és megkezdődött a fásszárú tesztelés és a laboratórium működéséhez szükséges feltételek
kialakítása. 1970-ben megépült a nyúlház, az üvegház, kiépült a vízvezeték, és
megkezdték az elektromos vezeték kiépítését.
1971 és 1972 között azokat a feltételeket kellett kialakítani, amelyek a vírusszerológiai vizsgálatok végzéséhez nélkülözhetetlenek. A továbbiakban mint országos hatáskörű speciális Virológiai Laboratórium működött a budapesti Központi Növényvédelmi és Karantén Laboratórium koordinálásával. Első vezetője
Főglein Ferenc volt 1973-ig, őt követte Pocsai Emil, aki jelenleg is osztályvezetőként látja el ezt a feladatot. A hőterápiás vírusmentesítés módszerfejlesztésével
először Kovács L. Ádám, majd Simon Zsuzsa foglalkozott.
Az új virológiai laboratórium épülete 1973-ban készült el és megkezdődött a
hatósági szerológiai szűrővizsgálatokhoz a Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság
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vírus antiszérumának előállítása. A csonthéjas törzsültetvényekben erre a vírusra a hatósági vírus-szerológiai vizsgálatok (1974-től) megszakítás nélkül jelenleg
is folynak. Igaz, már más módszerrel. 1974 és 1982 között 13 megyei növényvédő állomás karantén szakembereinek részvételével, a speciális Virológiai Laboratórium koordinálásával történt a vírusok diagnosztizálása az Ouchterlony-féle
páros immundiffúziós szerológiai módszerrel.
Az országos hatáskörű Virológiai Laboratórium legfontosabb feladatai:
• almástermésűek, csonthéjasok fásszárú tesztelése,
• csonthéjasok vírus-szerológiai tesztelésének beindítása,
• antiszérum előállítás a szerológiai tesztelésekhez,
• vírus-szerológiai módszerek betanítása a karantén laboratóriumoknak,
• együttműködés a karantén csoportokkal,
• vizsgálati módszerfejlesztés.
A laboratóriumhoz közel, a Nadapi út mentén, a kápolnásnyéki Vörösmarty
Mezőgazdasági Termelőszövetkezettől bérelt területen 1973-ban kezdődött meg
egy új vírustesztelő faiskola létrehozása, évenként 5 ha bővítéssel. Első vezetője Madarász Julianna volt, aki a Növényvédelmi Szolgálat állományához tartozó dr. V. Németh Mária szakmai irányításával dolgozott. A terület négy év alatt
20 hektárral növekedett, ahol a vadaktól védett, körbekerített indikátor növényeken folyt a hatósági tesztelési munka. A Virológiai Laboratórium életében, a vírusmentesítési program beindulásával bővült a karantén csoportok feladata is.
Ebben az időben a karantén laboratóriumok végezték az üzemi fásszárú törzsültetvényekben a mintavételezést, majd a vírustesztelést is.
A biológiai laboratórium jelentősége is megnövekedett az 1970-es évek elején.
Szepesváry László a laboratórium vezetője, egyben rovartanosként tevékenykedett ebben az időszakban. A szakterületi vezetők Tóth Ádám (gyomirtás), kezdetben Kiss Imre, majd Papp Imre (kórtan) és Dezséry Máté (előrejelzés) voltak.
Ezekben az években látványos fejlődésnek indult a növényvédelem. Ez a laboratórium tevékenységén is meglátszott. A laboratórium feladatai közé tartozott
összefoglalóan: általában a növényvédelmi szakmai munka és saját felügyelőink
segítése (oktatás), összehasonlító anyagok (preparátumok) készítése, az előrejelzés feltételeinek megteremtése, működtetése, vizsgálatok lefolytatása a
növényvédőszerek engedélyezéséhez, biológiai vizsgálatok végrehajtása (a károsítók életmódjának felderítése), demonstrációs kísérletek beállítása. A szervizsgálatok száma 5–8 növényvédő szer/év szintre emelkedett. A vizsgálatok főképpen a szántóföldi növények (búza, kukorica, napraforgó, cukorrépa, repce
szója) termesztésének technológia-fejlesztését célozták gyomirtási, kórtani és
rovartani szakterületeken.
A növényvédelmi előrejelzésben is új szakasz kezdődött. Ma már alig, vagy
egyáltalán nem alkalmazott előrejelzési módszerekkel (izolátor, futtatás, kinevelés, pajzstetűfuttatás, spóracsapdázás stb.) folyt a munka. A vizsgálatok
alapján előrejelzések készültek és adatszolgáltatást végeztek a dr. Benedek Pál
vezette központi előrejelzési csoport részére és a megyei termelőknek. Az akkor működtetett előrejelzési eszközök közül ma már csak a fénycsapdák működnek.
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Ebben az időszakban az állomáson fontos beruházások történtek. 1971-ben
felépült az új irodaház, itt kapott helyet az igazgatás, a könyvelés, a biológiai laboratórium és egy újonnan induló laboratórium, amelynek a feladata a
növényvédőszer-maradék vizsgálat volt. A szermaradék vizsgáló analitikai laboratóriumot Sárvári László vezette kezdettől, aki korai haláláig (1985-ig) töltötte
be ezt a munkakört. A laboratóriumban egy kisegítő mérnök és 3 laboráns dolgozott még. A főépület második emeletét beüzemelték a vizsgálati céloknak
megfelelő gázkromatográffal (Packard 419 GC), spektrofotométerrel (Specord
UV-VIS) és egyéb korszerű eszközzel.
Gyakorlatilag a növényvédőszer-maradék analitikai laboratórium azt követően alakult meg 1971. augusztusában, hogy 1968-ban a második növényvédelmi
kódex (1968. évi 32. sz. törvényerejű rendelet) megfogalmazta: az egészségre ártalmas növényvédőszer maradványt tartalmazó növények felhasználását és forgalmazását meg kell akadályozni.
A laboratórium fő feladatát a növényvédőszer-maradékok minőségi és menynyiségi meghatározása jelentette, a növényvédelmi felügyelők által vett mintákban. A vizsgálatok nagy részét a piacokról és termőhelyekről behozott különböző növényi minták analízise tette ki. Ezeket a méréseket a kezdeti időben az agrárszakemberek segítségével összeállított vizsgálati program szerint végezték a
növényvédelmi technológiáknak megfelelő készítmények hatóanyagainak figyelembevételével.
A vizsgált hatóanyag típusok az alábbiak voltak:
• ditiokarbamátok,
• foszforsav észter származékok,
• klórozott szénhidrogének,
• ftálimid típusú gombaölő szerek.
A növényi mintákon kívül különböző környezeti mintákban (vizek és talajok)
is rendszeresen történtek szermaradék mérések. A víz- és talajminták esetében
a vizsgálati kör kiegészült a klórfenoxi alkánsav származékok és a triazinok
meghatározásával is.
A növényvédő szerek engedélyeztetésével kapcsolatos kísérleti és laboratóriumi vizsgálatok is az állomások feladatát képezték 1972-től. A laboratórium
a kísérletek folyamán végezte a szerek kimutatását és adott hiteles szakmai
hátteret a döntések meghozatalához. A termények szermaradék vizsgálata, a
növényvédő szerek lebomlás vizsgálata új feladat volt a szervezetben. Összefoglalóan: ebben az időszakban a laboratórium feladatai közé tartozott a megyei termőhelyi és piaci minták, az import déligyümölcsök vizsgálata, a hatóanyagok bomlás-dinamikai mérése (és egyéb, a termelők megrendelésére végzett), valamint a módszerfejlesztéses vizsgálatok.
A biológiai laboratórium vezetésében változás történt 1973-ban, a laboratórium irányítását Kratancsik Lukácsné vette át, aki egyben a növényvédelmi előrejelzés szakterületét is vezette. A növényvédő szer kísérletek mellett a károsítók
életmódjával kapcsolatos vizsgálatokat is hangsúlyosan végeztek (technológia
fejlesztés). Mivel a megye vetésterületének nagy részét a búza és kukorica tette
ki, ezért a feladatok nagy része is ezekhez a kultúrákhoz kötődött.
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A növénykórtanon a kalászosok fuzáriumos megbetegedései és a csávázási
eljárások hatékonyságának vizsgálata volt a meghatározó feladat. A rovartan a
talajlakó károsítók életmódját és a talajfertőtlenítő szerek hatékonyságát vizsgálta. De a búzalegyek faji elterjedésének és kártételi szintjének pontosítása is
kutatás szintű feladatnak bizonyult. E vizsgálatok elvégzése után következett
a védekezési módszerek kidolgozása. A gyomirtási szakterület legtöbbet szerkísérlettel foglalkozott. Az előrejelzés érdemi munkáját az eszközháttér javulása is nagyban segítette. Számos kártevő előrejelzését szex-feromon csapdák
hatékonnyá tették.
A szakterületek munkáját jól képzett védekezési brigád segítette a vegyszerkísérletek végzésében. E szakmai munka vezetője éveken keresztül Dömsödi
Gyulát követően Czigány Lajos volt. A kísérletek végzésére Haflinger permetezőautó (2 db), parcella permetezőgép (Wander Weig) és a nagyparcellás permetezéshez Novor permetezőgép állt rendelkezésre.
A növényvédő szer gyártók és képviseleteik szoros kapcsolatot alakítottak ki
a szakspecialistákkal. E kapcsolatoknak évente több nagy bemutató és előadás
keretében a termelők is örülhettek. Az új, engedélyezett technológiai eljárásokról írásos anyagok is készültek az üzemeknek, gyors hasznosításra.
A növényvédelmi előrejelzés is nagy szakmai karriert futott be ezen időszak
alatt. Cél volt a központi előrejelzés megteremtése, amelynek eddig szakmai
előélete nem volt. Az előrejelzés szakmapolitikai tényezővé vált és minden
központi támogatást megkapott. 1975-től az előrejelzéshez négy mérnököt
csoportosítottak át, akik közül Makács Károlyt, a korábbi dunaújvárosi járási
felügyelőt tekintették a legtapasztaltabbnak. A szakterület feladatai a következők voltak:
• rajzásdinamikai és fertőzés-ökológiai vizsgálatok meghonosítása,
• a termesztés-technológia különböző szintjéhez igazodó előrejelzési módszerek kidolgozása, fejlesztése,
• veszélyességi értékek felülvizsgálata,
• ökológiai tájegységek meghatározása, s ez alapján tájegységi előrejelzés
megvalósítása, bázisok kijelölése,
• üzemi előrejelzési módszerek kidolgozása, kifejlesztése,
• üzemi előrejelzés megvalósítása érdekében előadások, bemutatók tartása,
• előrejelzési adatszolgáltatás a központ felé,
• előrejelzések kibocsátása üzemek és kistermelők felé.
A szakpropagandai tevékenységhez oktatófilmek gyártására is lehetőség
nyílt, a következő témakörökben:
• Kertészeti növények károsítói és előrejelzésük;
• Szántóföldi kultúrák károsítói és előrejelzésük;
• Üzemi növényvédelmi előrejelzés.
A filmeket minden megye megkapta, és számtalan esetben vetítették továbbképzéseken, tanfolyamokon és ismeretterjesztő előadásokon.
A Növényvédelmi Kutató Intézet elindított egy nagyszabású ökoszisztéma kutatást, amelynek sikeréhez az előrejelző csoport is hozzájárult, hiszen több évig
monokultúrás kukoricákban teljes körű felvételezést végeztek. Súlypontos fel-

þ 21 þ

adat volt az üzemi növényvédelmi szakirányítók meggyőzése az előrejelzési feladatok végzésér. Ez éveken át, különböző módszerekkel történt:
• évente egyre több szakembert vontak be a megfigyelésekbe, akik kezdetben még némi díjazást is kaptak,
• előrejelzési rendezvényeken a költség- és környezetkímélő növényvédelem
kapott hangsúlyt,
• előrejelzési eszközök beszerzését segítették.
Ezekkel a módszerekkel sikerült egyre több üzemben bevezettetni a gyakorlatba a növényvédelmi előrejelzést, ami azt jelentette, hogy a védekezési döntéseket szakszerűen hozzák meg: csak ott védekezzenek, ahol szükséges és akkor,
amikor az a leghatékonyabb.
A növényvédelmi felügyelet továbbra is járási felügyelői rendszerben működött. Az üzemek megerősödésével, a növényvédelmi szakirányítás általánossá
válásával a felügyelet szerepe megváltozott. A szaktanácsadási munkára már kisebb szükség volt, viszont a hatósági tevékenységet erősíteni kellett. A felügyelők ennek ellenére még mindig jelentős szakpropaganda munkát végeztek.
A növényvédelmi felügyelők ebben az időben a karantén felügyelőknek is
rendszeresen besegítettek és a növényvédelmi főmérnök közvetlen irányítása
alatt álltak. Minden járásban egy felügyelőt neveztek ki, (Székesfehérváron és
Dunaújvárosban egy közös felügyelővel). Így hét növényvédelmi felügyelőt foglalkoztatott ebben az időszakban az állomás.
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A nagy szakmai fejlődés korszakától
az intézményrendszer kettéválásáig,
1976-tól 1988-ig

A Minisztertanács 7/1976. (IV. 6.) számú rendelete a MÉM Növényvédelmi Központjának és az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézetnek a feladatait
összevonta és ezzel megalakult a MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ.
Így a növényvédelem, a melioráció, a talajerő-gazdálkodás és növénytáplálás kérdései egy intézményrendszerhez kerültek. Az átszervezéssel együtt az intézmény
neve is megváltozott: Fejér Megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás lett.

Biológiai laboratórium
A védekezési brigádok leépítése az 1976-os átszervezés időszakára esett. Az átcsoportosított létszám részben innen és az előrejelzési csoporttól került az új
szakterületre. A későbbiekben létrehozott Agrokémiai Csoport végleges felállásáig a biológiai laboratórium is kapott növénytáplálási feladatokat. Így például új
feladatként jelentkezett a levéltrágyák kísérleti vizsgálata. Mivel a kutatóintézetek többsége nem támogatta szakmailag ezeket a fejlesztéseket, az egymás után
piacra kerülő új levéltrágyák tesztelése is az állomások feladata lett. Kiemelt szerepet kapott a növényvédőszerek egymással és lombtrágyákkal való keverhetőségének vizsgálata.
A MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központba a különböző szakterületekre kiváló szakemberek kerültek az ország minden részéből, így Velencéről is. Ők
koordinálták az állomási munkákat.
A Fejér megyei biológiai laboratórium országosan is kiemelkedő munkát végzett. A laborvezető Kratancsik Lukácsné az előrejelzési munkák mellett energikusan vezette az egész szakterületet. A laboratórium több lépcsőben új szakemberekkel bővült. Megjegyzendő, hogy nemcsak a Növényvédelmi és Agrokémiai
Központba, de más megyei állomásra is neveztek ki tőlünk szakembereket fontos
beosztásokba: Tóth Ádám Győr megyébe, Papp Imre Komárom megyébe került
főmérnöknek.
További változást jelentett, hogy volt, aki később cégképviselethez került (dr.
Hajdú Frigyes, dr. Kondár László, Horváth József és Tímár István). A személyi állományában többször is változó biológiai laboratórium mind több, főképpen
szántóföldi technológia-fejlesztési vizsgálatot végzett. Erre az időszakra az egyre jobban elterjedt gyomirtások továbbfejlesztése volt a jellemző. Természetesen
a kórtani és állattani szakterületen is lendületet kaptak a szer-engedélyezések.
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A komplex technológiák kifejlesztését nagyban segítette, hogy az új, vagy kevésbé ismert kártevők (búzalegyek, szalmadarázs, mezei poloskák, különböző
bagolylepkefajok, tripszek, gerbera aknázólégy, szélesatka, stb.) esetében védekezést megalapozó életmód megfigyeléseket is végeztek. A fejlesztési munkákról jelentések készültek, amelyeket a szakmai felügyelethez továbbítottak. Természetesen a hatósági szervizsgálatok és szerződéses (úgynevezett KK) vizsgálatok értékeléseit a megrendelők kapták meg. A laboratórium munkáját időszakonként, az egész állomásra kiterjedő, „komplex vizsgálatok” keretében ellenőrizték a MÉM NAK szakemberei.

Agrokémia és talajtan, talajvédelem
Hazánkban talajtani szolgáltatást és talaj tápanyagvizsgálatot országos szinten
és szervezetten először az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet
(OMMI) végzett budapesti központjában és 7 vidéki laboratóriumában. Alapvető tevékenységük a talajtani szolgáltatás – nagyméretarányú talajtérképek, talajvédelmi tervek, talajtani szakvélemények készítése – volt, műtrágyázási szaktanácsadást megalapozó tápanyagvizsgálatokat csak alkalomszerűen végeztek.
Az üzemi genetikus talajtérképezés módszereinek kidolgozása és elterjesztése, az első nagyméretarányú, (üzemi) talajtérképek elkészítése is az OMMI
szakembereihez kötődik.
Ebben az időben – ezen széleskörű, és egyben szerteágazó szakmai bázis információs anyagait felhasználva és saját laboratóriumi eredményeire támaszkodva – működött három állami talajjavító vállalat (Dunántúli, Duna-Tisza közi,
Tiszántúli), amelyek főleg a területi kivitelezési munkákat végezték az egész országban.
A 60-as évek elején alakult meg az állami gazdaságok laboratóriumi hálózata
8 laboratóriummal. Ezek négy évente vizsgálták az állami gazdaságokban a talajt és szabad kapacitásuk terhére más mezőgazdasági üzem részére is vállaltak
agrokémiai szolgáltatást. Az állami gazdaságok szakszolgálati hálózatával párhuzamosan alakultak ki a termelőszövetkezeti laboratóriumok. A különböző
mezőgazdasági szolgáltatást végző laboratóriumok szakmai ellenőrzését a 70-es
évek első felében az OMMI látta el. Egy 1976-os felmérés szerint abban az időszakban az ország területén mintegy 40 agrokémiai laboratórium foglalkozott
talaj-és növényvizsgálatokkal, de csak az ország szántó területének 30%-át vizsgálták rendszeresen, ugyanakkor különböző módszerekkel és felszereltséggel
dolgoztak, így a vizsgálati eredmények nem voltak összehasonlíthatóak.
Ez időben a hazai mezőgazdaságban – igen nagy állami támogatással – évi mintegy 12 milliárd forint értékű műtrágyát használtak fel, nem mindig elég szakszerűen. Ezen a helyzeten kívánt változtatni a mezőgazdasági vezetés, amikor 1976ban úgy döntött, hogy az 50-es évek óta a szervezetten jól működő növényvédelmi intézményt bízza meg az agrokémiai és talajtani feladatok ellátásával.
A MÉM NAK jelentős szerepet játszott abban, hogy létrejött egy, a talaj tápanyagtartalmát és a növények beltartalmi értékeit vizsgáló, illetve egy talajfizi-
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kai laboratóriumi hálózat. Mindkettő az ország minden laboratóriumában azonos felszereltséggel, azonos módszerekkel végezte a feladatai közé tartozó vizsgálatokat. Fejér megyében – a mi intézményünkben is – tehát erre az időre nyúlik vissza az agrokémiai ágazat szakmai munkájának kezdete, míg a talajtani
munka kicsit később, 1981-ben kezdődött.
Az agrokémiai ágazat munkáját ebben az időszakban a mindenkori agrokémiai
főmérnök (dr. Baranyai Ferenc 1977–1981, Siki Károly 1981–1983, dr. Pálmai Ottó
1983–1988) irányította. A szakterülethez tartozott a talajvizsgáló (TVG) laboratórium, az agrokémiai szaktanácsadói csoport, a meliorációs főfelügyelő, később
pedig, (1981-től) bővült az ágazat a talajtani-talajfizikai laboratóriummal és a talajtani szakértői csoporttal.
A talaj-és növényvizsgáló laboratórium 1978-ban, példátlanul rövid idő, 6
hónap alatt épült fel. Az építésben jelentős részt vállaltak az intézet saját dolgozói, Major Géza igazgató irányításával. A laboratórium első vezetője Pálmai Ottó
volt, aki a beüzemeléstől kezdve hosszú időn át irányította a szakmai munkát.
A laboratórium személyzetét a laborvezető mellett dolgozó mérnök (Bíró Ágnes),
technikusok és betanított laboránsok, összesen 17 fő alkotta. A dolgozók jelentős
része a környező településekről járt be. 1983-tól Virág László lett a TVG vezetője,
egészen 2002-ig.
A laboratórium alapvető feladata volt a kijelölt megyék (Fejér és Komárom)
részére a talaj-és növényvizsgálatok elvégzése. Napi 200 talajminta 14 paraméterének, vagy 100 növényi minta 10 paraméterének vizsgálatát végezték el.
Az 5/1978.(IV. 26.) MÉM rendelet a mezőgazdasági üzemek számára kötelezővé tette, hogy 3 évenként megvizsgáltassák talajaikat. A laboratórium ennek megfelelően évente mintegy 35.000 talajminta következő paramétereit határozta meg:
pH (KCl), vízben oldható összes só, humusztartalom, szénsavas mésztartalom,
Arany-féle kötöttség, (NO3–+NO2–)–N, (SO4–)–S, Mn, P2O5, K2O, Na, Mg, Zn, Cu.
A talajminták tápanyagtartalmának vizsgálata mellett rendszeres volt a növények
tápanyagvizsgálata is (évente 5–6000 növényminta). 1982-től az adatokat számítógépen rögzítették: az első gép a hazai technikát képviselő VT 20-as volt. Gránitz
Gáspár ettől az évtől felel az intézetben az informatikai munkáért.
A TVG laboratóriumban elkészült vizsgálati eredmények interpretálását a mezőgazdasági üzemek felé az agrokémiai szaktanácsadók végezték A szaktanácsadói csoportban először négy, majd három mérnök tevékenykedett. Kiemelkedő
feladatot látott el közülük Nagy Júlia, aki a kezdetektől napjainkig végzi a tanácsadást. A szakterület egyik fő feladata volt a talaj tápminta-vétel szervezése.
A mezőgazdasági üzemek tábláit és a mintavételi területeket kódtérképeken ábrázolták. Ezek elkészítése és karbantartása állandó kapcsolattartást jelentett a
mezőgazdasági nagyüzemekkel. A talajminta vételt vagy kézi fúrással, vagy a
traktorra szerelt gépi mintavevővel végezték – eleinte az állomás brigádjai, később maguk az üzemek. Az agrokémiai szaktanácsadók a talaj- és növényvizsgálatokra alapozva elkészítették a műtrágyázási javaslatot a mezőgazdasági üzemek részére. A szaktanácsadás ebben az időszakban ingyenes volt. Az agrokémiai szaktanácsadók munkáját kezdetben dr. Sebestyén Endre, majd 1982 tavaszától – agrokémiai főmérnökké való kinevezéséig – Pálmai Ottó irányította. Na-
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gyon jelentős munka volt a búza és a kukorica tápanyag-felvételi dinamikájának
megfigyelése, mérése, amelyet saját fejlesztési feladatként dr. Sebestyén Endre
kezdeményezett.
Az üzemek adatszolgáltatási kötelezettsége volt a táblatörzskönyvben szereplő minden adat évenkénti beküldése az állomásra. Az agrokémiai szaktanácsadók feladatául szolgált a mezőgazdasági üzemek táblatörzskönyvi adatainak a begyűjtése és feldolgozása is. A megyére vonatkozóan óriási adatállomány
állt rendelkezésre, különböző elemzések elkészítésére és fontos mezőgazdasági
döntések megalapozására. Így évente készültek részletes elemzések a megyében
termesztett főbb növényekre.
1982-től évente Fejér megyében számítógépes agrokémiai szaktanácsadást
folytattunk a teljes szántóterületre (~250 000 ha), minden üzemi táblára
(~4 500 tábla). Megyei adatbázisunk tartalmazta az üzemektől megkapott táblatörzskönyvi információkat, valamint a talaj- és növényvizsgálati adatokat.
Működtettük az Agrokémiai Információs és Irányítási Rendszert (AIIR). Valamennyi Növényvédelmi és Agrokémiai Állomáson, valamint a Budaörsi úton a
MÉM NAK épületében is működött egy-egy VT20A típusú számítógép 3-3 db
adatrögzítő hellyel. Ezeken a számítógépeken – melyek összeköttetésben voltak
a központi géppel – történt a talajvizsgálati eredményeknek, az üzemi táblák
törzsadatainak és technológiai adatainak feldolgozása, akkor még kézi adatbevitellel. A Központba felküldött adatokat a Központi Statisztikai Hivatal Állami
Számítógépes Szolgálatánál üzemelő gépeken tárolták. Ezeken a gépeken már
lehetőség volt különböző országos és megyei statisztikák futtatására is. 1986-tól
megyei adatokra alapozva, tápanyagmérleg számításokkal finomítottuk a szaktanácsadást, ugyanakkor már a mikroelemek pótlására is adtunk javaslatot. Pálmai Ottó doktori dolgozatának témája volt a megye talajainak mikroelem ellátottsága, illetve a mikroelem utánpótlás kidolgozása. Eredményeit felhasználva
egészítettük ki az agrokémiai szaktanácsadást mikroelemekre tett javaslattal is
(Zn, Cu, Mn elemekre.). Az agrokémiai szaktanácsadók gépkocsi híján főleg
busszal közlekedtek, de gyakran kötötték össze munkájukat a növényvédelmi
felügyelőkkel, ezzel is segítve az üzemekbe való eljutást.
1981 őszétől intézményünknél kialakítottak egy speciális fejlesztési
munkákat végző csoportot dr. Sebestyén Endre irányításával, ahová 1983 nyarán
Siki Károly is csatlakozott. Feladatuk volt a növénytáplálással kapcsolatos
kérdések, valamint a növényi regulátorok hatásának vizsgálata. Legismertebb
témájuk, amiből később országos hatáskörű program indult, az Irányított
Növénytáplálási Rendszer (INT) volt. A kezdeti szakmai remények és elvárások
azonban a gyakorlatban nem nyertek igazolást, így a program abbamaradt.
Hasonlóan az ország egyéb térségeihez, megyénkben is megszaporodtak – a
70-es évek végére – az üzemek meliorációs beruházásai: 1982-ben elkészült a
Velencei-tavi térségi meliorációs tanulmányterv, majd megkezdődött a kivitelezés is. A megyében folyó meliorációs munkák felügyelete, szakmai ellenőrzése,
a pénzügyi elszámolások nyomon követése a meliorációs főfelügyelő feladata
volt. Ugyancsak hozzá tartozott az öntözési beruházások ellenőrzése is. Fejér
megyében viszonylag kevés volt az üzemekben a melioráció. Térségként is csak
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a Velencei-tó 60 000 ha-os vízgyűjtőjén folyt a munka, így ezt a feladatot Krausz
Márton látta el. A meliorációs főfelügyelő szoros együttműködésben dolgozott a
Megyei Tanács Mezőgazdasági Osztályának meliorációs előadójával.
A MÉM NAK megalakulása után megszűntek az OMMI területi talajtani és
meliorációs osztályai. A talajtani és talajvédelmi munkákat is a növényvédelmi
és agrokémiai szervezetnek kellett átvennie.
Velencén a talajtani szakértői munka 1981-ben indult: ebben az évben vettük
át a megyére elkészült talajtérképeket és szakvéleményeket a Pest megyei állomástól, ugyanis addig a gödöllői talajtanos kollégák végezték Fejér megye területére ezt a munkát.
A talajtani-talajfizikai laboratóriumot 1982-ben építettük meg, az év őszén
kezdve meg a méréseket. A laboratórium alkalmas volt a talajtani szakvéleményekhez szükséges minden talajkémiai, talajfizikai és vízgazdálkodási paraméter (~50 paraméter) meghatározására. A talajfizikai laborban lényegesen kisebb
mintaszámot vizsgáltunk, mint a TVG-ben. Viszont igen sokféle paramétert
mértünk, mindig a készülő szakvélemény, vagy talajtérkép típusának megfelelően. Az országban ebben a hat laboratóriumban működött a bolygatatlan mintákból a vízgazdálkodási tulajdonságok vizsgálatára alkalmas Várallyay-féle pF
boxokkal felszerelt talajfizikai részleg. A vízrendezési, öntözési (tisztavizes, hígtrágya, szennyvíz, szennyvíziszap) és talajtani szakvélemények megalapozásához ez rendkívül fontos volt.
A laboratórium vezetését 1982–1987-ig megbízott és kinevezett laborvezetők
(Szabóné Kele Gabriella, Bognár Nándor, Katavics László) látták el. Az indulási
nehézségek áthidalásában nagy szerepe volt a központban a talajtani laboratóriumokat felügyelő dr. Vajna Lászlónénak. 1987-től Kucsera Sándor vette át a laboratórium irányítását. Az egész talajtani szakterület munkáját 1981-től, a kezdetektől Szabóné Kele Gabriella szervezi és irányítja, először mint csoportvezető, majd mint igazgató helyettes.
A talajtani csoport 1982-ben kezdte meg munkáját. A csoportban általában
3–4 mérnök dolgozott. A talajtani szakértők, (Gärtnerné Szabó Erzsébet,
Burghardtné Aggteleki Éva, Makó András, Bognár Nándor, Szabó Éva) munkáját 1–2 technikus, egy rajzoló és egy gépírónő segítette.
Első feladat volt a Velencei-tavi térségi tanulmányterv elkészítése, majd ezt
követte számtalan üzemi genetikus talajtérkép és szakvélemény a térség területére, a részletes meliorációs tervek megalapozására. A Velencei-tavi térségi melioráció 30 000 ha mezőgazdasági területet és összességében az egész 60 000 haos vízgyűjtőt érintette. A munkák kivitelezése jelentős állami támogatással történt, mivel az elsődleges cél a Velencei tó vízminőségének megőrzése volt.
A szakértők Fejér megyén kívül Komárom és Tolna megyében is igen sok
szakvéleményt készítettek. Óriási feladat volt például a Sárköz térségi meliorációs tervek megalapozását szolgáló talajtérképek, talajtani szakvélemények elkészítése. A helyszíni munkavégzés sokszor szinte egész hétre Szekszárdhoz kötötte a szakértő és technikus kollégákat.
A részletes talajvizsgálatokon alapuló mintateres földértékelést 1980–1985
között a földhivatalok munkatársai végezték. A körzethez tartozó megyék talaj-
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mintáinak vizsgálatát a talajtani laboratóriumban végeztük. 1985-ben döntés
született arról, hogy a földértékelést a nagyméretarányú talajtérképekre alapozva kell végrehajtani. Ennek megfelelően 1986-ban igen szervezetten megindult
a talajtérképezési program. Talajtani szakértőink (Frits Jánosné, Horváthné
Kratancsik Edit, Kovács Gábor és Szabó Éva) Fejér és Komárom megye területén dolgoztak.
Éves átlagban 17 000 ha új talajtérkép és 16 000 ha térképfelújítás készült el.
Időközben a laboratórium hatóköre is bővült, hiszen Pest megye részére is itt
vizsgáltuk a mintákat. A szakértők feladata volt az öntöző, hígtrágya- és szennyvíz-szennyvíziszap elhelyező területek rendszeres ellenőrzése is. A talajtani
szakértői csoport tagjai mind talajtani szakmérnöki diplomát szereztek. A napi
szakvéleményezési és laborálási faladat mellett nagyon sok módszerfejlesztési
témában vettünk részt. A laboratóriumban vizsgált mintaszám, valamint a szakvéleményezett, térképezett terület 1988-ig szinte folyamatosan, egyenletesen növekedett.

Növényvédelmi, növényegészségügyi hatósági munka
A növényvédelmi felügyelők és a karantén felügyelők egészen 1983-ig, a járások
megszüntetéséig a járások területén végezték a munkájukat. A megye területén
6 járás (bicskei, móri, székesfehérvári, dunaújvárosi, sárbogárdi és enyingi) volt,
amelyekhez önálló felügyelő tartozott. Két városnak (Dunaújvárosnak és Székesfehérvárnak) volt egy közös városi felügyelője, Fülöp István, aki mint a megyei Kertbarát Szövetség vezetője is jelentősen hozzájárult a szakismeretek terjesztéséhez. A növényvédelmi felügyelők a járási tanácsokkal szoros együttműködésben dolgoztak. Fejér megyében 76 mezőgazdasági szövetkezet és 7 állami
gazdaság működött. Az üzemekben már kialakult a saját növényvédelmi szakember gárda.
Ebben az időszakban a felügyelők legfontosabb feladatai közé tartozott a
nagyüzemi vegyszeres növényvédelem ellenőrzése, a községek belterületén a
károsító helyzet figyelemmel kísérése (szövőlepke, aranka), a piacellenőrzés.
A tájegységi növényvédelmi előrejelzésekhez ők végezték a károsító felvételezést, s részt vettek az üzemi előrejelzési rendszer kiépítésében.
Az előrejelzéshez a károsító felvételezés úgynevezett bázis területekről történt. Felügyelőnként átlagosan 2 fenológiai bázisterület volt, ahol hetente végzett a szakember felvételezést. Az 5 reprezentatív bázisterületen havonta kellett kártevő felvételezést és adatgyűjtést végezni. A fentieken túl 50–60 irányított felvételezést is végeztek. Az előrejelzési munkában jelentős részt vállaltak
a felügyelők irányításával az üzemi növényvédős szakemberek is. A felügyelőknek hetente legalább egy alkalommal minden hozzájuk tartozó mezőgazdasági üzemet fel kellett keresniük. Részt vettek a szakirányítók, középirányítók és szakmunkások képzésében. Fontos volt az agrokémiai szaktanácsadók
munkájának segítése, így a táblatörzskönyvi adatok begyűjtése, a talajvizsgálatok szervezése és mintavételi kódtérképek elkészítése, naprakész állapotban
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való tartása. A növényvédő szer felhasználást, tárolást és raktározást a KÖJÁL
szakembereivel, a toxikológus gyógyszerészekkel közösen ellenőrizték a felügyelők.
A piaci, termőhelyi vizsgálatok, mintavételek célja már ebben az időben a
növényvédőszer-maradék nyomonkövetése volt a termékekben, tehát végső soron a fogyasztóvédelem, mai fogalommal az élelmiszer-biztonság fokozása.
1976–1980 között az állattartó telepek környékén, a szántóföldi táblák szélén
felhalmozott szervestrágya depók felszámolását trágyarobbantással kívánták
megoldani. A munka elvégzéséhez a növényvédelmi és agrokémiai állomásokon
dolgozó felügyelőket képezték ki robbantómesternek. A robbantásos trágyaterítés hozzájárult ahhoz, hogy az üzemekben felhalmozódott szervestrágyát rövid
időszak alatt „kiszórják”. Később az üzemek nagy teljesítményű trágyaszórókat
szereztek be, és ezt a trágyaterítéses módszert nem alkalmazták többet.
1982–1984 között a növényvédelmi felügyelők is részt vettek az Irányított Növénytáplálási Rendszer (INT) üzemi kísérleteinek lefolytatásában. Bár a kiadott
technológiát pontosan végrehajtatták, az INT nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket.
Az 1970-es években és a 80-as évek elején az állomás vezetésében is több változás történt. Zágoni Jenő nyugdíjba vonulása után Takács László lett a növényvédelmi főmérnök 1974-ben. Az agrokémiai szakterület kialakítása után
Baranyai Ferenc két évig mint megbízott, majd mint kinevezett agrokémiai
főmérnök dolgozott.
1981 tavaszán nyugdíjba vonult Major Géza, aki 22 évig vezette az intézményt. Ebben a több, mint két évtizedben – szinte a nulláról indulva – egy nagyon jó színvonalon működő, sok szakterületet felölelő háttér alakult ki, ami alatt
megfelelő szakembergárdát, technikai nívót és épületeket kell értenünk. Ennek
létrehozásában elengedhetetlen érdemei voltak Major Géza igazgatónak.
Mindössze néhány hónapig volt igazgató dr. Baranyai Ferenc, aki azév decemberében a Növényvédelmi Főosztályra került dr. Nagy Bálint helyetteseként. E
változások után dr. Takács Lászlót nevezték ki a Fejér Megyei Növényvédelmi és
Agrokémiai Állomás igazgatói posztjára.
Miután 1983-ban megszűntek a járási tanácsok, a felügyelői rendszert más
közigazgatási alapokra kellett helyezni, ezért kialakították a növényvédelmi felügyelői körzeteket. A körzetek kialakításánál alapvető szempont volt az arányos
elosztás. Egy növényvédelmi felügyelőnek mintegy 30 000 ha szántóterület felügyeletét kellett ellátnia. Fejér megyében hét felügyelői körzetet alakítottak ki,
melyekben Tálos Tamás, Cseh Sándor, Izsányi Józsefné, Sellei Jenő, Lengyel József, Vojtkó István és Domak Béla látták el a felügyelői munkát. Irányításukat
alapvetően a növényvédelmi főmérnök látta el (1982-ig Takács László, utána
Szabó György).
Erre az időszakra jellemző volt a növényvédelmi felügyelők és a termelő üzemek rendkívül szoros együttműködése. A felügyelő ellenőrizte a növényvédő
szer felhasználást, tárolást, raktározást, s nyomon követte a termelés szinte minden folyamatát. Az üzemekben 8–10 naponta tartott ellenőrzést, így szinte táblaszinten ismerte az ott folyó termelést.
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A karantén csoportot ebben az időszakban Kiss Imre főfelügyelő vezette.
A korszakot a nagy arányú gabona export jellemezte. A legnagyobb piac a
Szovjetunió volt, a külső karantén tevékenység alapvetően az innen származó
elvárásoknak felelt meg. A vegetatív szaporítóanyag termelés ellenőrzése
továbbra is folyamatosan történt, fő célja a vírusmentes szaporítóanyag ellátás
biztosítása volt.

Virológiai laboratórium
Az erős széljárás, valamint a talajeredetű problémák jelentkezése miatt 1976-tól
a tesztelő faiskola részére másik területet kellett keresni. A tesztelő faiskola így
Kápolnásnyékre került, ahol az évek során 26 ha-ra növekedett területen működött.
A csonthéjas törzsültetvényekben a súlyos betegségeket okozó szilva himlő vírus elleni szerológiai vizsgálatok 1976–1977-ben indultak kísérleti jelleggel. Az alkalmazott módszer a radiál immundiffúziós szerológiai módszer
volt, amellyel csak őszibarack esetében tudtunk eredményt elérni. Szilva és
kajszi levélből történő víruskimutatásnál a képződött tannin-protein reakció
a kiértékelést meghiúsította. A csonthéjas törzsültetvényekben a Prunus
nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus vizsgálatával egy menetben került sor az
Arabis mozaik vírusra történő szelekcióra 1978-ban. Az országos vizsgálatok
során a csonthéjas törzsültetvényekben csak egy Arabis mozaik vírussal fertőzött fa volt, így az ezt követő években a szelekciós munka folytatására nem
volt szükség.
A vírusmentesítési program keretében 1979-ben kezdődött el a hőterápiás és
merisztéma laboratórium és az új virológiai üvegház építése, amelyek vezetői
Horváth József illetve Nyerges Klára voltak. Szintén ebben az évben kezdődött
Kápolnásnyéken a szőlő indikátor fajtagyűjtemény és a szőlő vírustesztelő telep
kialakítása 3,5 ha területen.
1980-ban a csehszlovákiai tapasztalatok alapján került sor 1200 csonthéjas
termőfán a Tomato bushy stunt virus (paradicsom bokros satnyulás vírus) előfordulásának ellenőrzésére. A szőlő bulgáriai látens vírus fertőzöttséget felmérő
vizsgálatok során kimutattuk e vírus hazai előfordulását. Málnásokban megkezdődött a málna gyűrűsfoltosság vírus, az Arabis mozaik vírus és a paradicsom
bokros satnyulás vírus fertőzöttségének felmérése.
1981-ben a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Miklóstelepi Kutató Állomásának vírusmentes szőlő alapültetvényében 23 alany, illetve nemes fajtát teszteltünk 5 vírusbetegségre (szőlő fertőző leromlás vírus, szőlő bulgáriai látens vírus, paradicsom bokros satnyulás vírus, málna gyűrűsfoltosság vírus, lucerna
mozaik vírus).
A speciális virológiai laboratórium 1973 és 1982 között számos vírus diagnosztizálásához állított elő antiszérumot (pl. lucerna mozaik vírus, Arabis mozaik vírus, szilva himlő vírus, szőlő fertőző leromlás vírus, szőlő sárga mozaik
vírus, szőlő bulgáriai látens vírus, alma klorotikus levélfoltosság vírus).
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A hatósági feladatok mellett módszerfejlesztéses vizsgálatokat is folytatott a
laboratórium a következő területeken:
• vírustisztítási eljárások és módszerek állandó fejlesztése,
• különböző vírusdiagnosztikai módszerek megbízhatóságának és érzékenységének összehasonlítása,
• szőlő hőterápiás vírusmentesítési eljárással összefüggő módszerfejlesztés
(hőkezelés, hajtáscsúcs gyökereztetés, tesztelés, indexelés, stb.).
A virológiai üvegház, illetve a hőterápiás és merisztéma laboratórium beruházási munkáinak befejezése után 1982-ben a speciális virológiai laboratóriumot
Virológiai Állomássá nevezték ki. A MÉM NAK Virológiai Állomáson négy szakmai részleget alakítottunk ki: vírus-szerológiai laboratóriumot, hőterápiás és
merisztéma laboratóriumot, virológiai üvegházat és vírustesztelő faiskolát.
Mindegyik szakmai részleg a maga sajátosságának megfelelően vett részt a vírusmentesítési programban meghatározott országos hatáskörű feladatok végrehajtásában.
A vírus-szerológiai laboratórium leghangsúlyosabb tevékenysége továbbra is
a hatósági ellenőrzés és a szolgáltatás jellegű virológiai vizsgálatok végzése maradt. 1983 és 1989 között a csonthéjas törzsültetvények Prunus nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus vizsgálata évente 10–15 ezer fára terjedt ki, de egyre bővült az
egyéb kultúrák virológiai vizsgálata is. Fokozatosan, az igényeknek megfelelően
a burgonya, a dohány, a dió, a cukorrépa, a szőlő, a paprika és a kalászosok is a
szerológiailag ellenőrzött kultúrák közé kerültek.
A vírus-szerológiai laboratórium antiszérum előállító tevékenysége 1983 és
1992 között már baktériumokra is kiterjedt, így több vírus antiszéruma mellett Erwinia carotovora, Corynebacterium sp. diagnosztikumot is előállítottunk.
A hőterápiás és merisztéma laboratórium a szőlőfajták hőterápiás vírusmentesítésével foglalkozott. Az értékes, de fertőzött fajtákat tartósan „lázas” melegben neveltük, amikor a vírusok szaporodása leállt és az újonnan fejlődő csúcshajtásokból mikroszaporítással vírusmentes növényeket állítottunk elő. Az új
klímakamrában az első hőkezelést 1983. márciusában indítottuk több szőlőfajtával illetve ezek klónjaival. A klímakamrában a szőlő számára a mesterséges
megvilágítási viszonyok nem feleltek meg és a kezelt növények erősen károsodtak. A három hónapos, 38 °C-on történő hőkezelést csak néhány szőlőfajta
egyedei viselték el károsodás nélkül.
Az második hőkezelési ciklusra a mesterséges fény spektrumát megváltoztattuk és folyamatosan finomítottunk a kezelési körülményeken. Évente két hőkezelési ciklussal dolgoztunk, amelyet mikroszaporítás, gyökereztetés, majd üvegházi növénynevelés követett. Kialakítottuk a hőkezelt hajtáscsúcsok nevelésének rendszerét. A munka eredményeként megrendelőinknek számos fajta vírusmentes egyedeit adtuk át. Így például a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet részére (Hárslevelű, Olaszrizling és Szürkebarát klónokat), a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem részére (Merlot, Tramini, Zöldveltelini, Nemes Olaszrizling,
Kékfrankos és Zalagyöngye), a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem részére
(Nektár, Cserszegi fűszeres, Gyöngyrizling, és K-15) fajtákat. A hőterápiás és
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merisztéma laboratórium által előállított szőlők vírusmentességének ellenőrzését fás- és lágyszárú teszteléssel végeztük.
A virológiai üvegházban a szőlőhöz kapcsolódó tevékenység mellett a csonthéjasok Elberta és GF 305 tesztjét, az alma fás teszteket, szamóca teszteket és az
egyéb vizsgálatokhoz kapcsolódó lágyszárú teszteléseket végeztük.
A Virológiai Állomás életében az energia gondok már az 1988. évtől kezdve
jelentkeztek. A hőterápiás és merisztéma laboratóriumban a hőkezelést már
1988-ban be kellett szüntetni. Ez időtől kezdve folyamatosan létszám leépítésre
is sor került. A virológiai megrendelések száma lecsökkent, amelyet bizonyít az
egyes szakmai részlegeknél a vizsgálatok számának csökkenése is.

Analitikai laboratórium
A hazai mezőgazdaságban ebben az időben a növényvédő szerek felhasználása
mellett egyre inkább előtérbe került a műtrágyák felhasználása is. A felhasználás,
a gyártás és a forgalmazás hatósági ellenőrzésére alapították meg 1978 elején a
műtrágya és növényvédő szer minőségvizsgáló laboratóriumot, amelynek első
vezetője Szabó István volt. Elhelyezését az állomás 2. számú épületében oldották
meg. Ennek az egységnek a fő feladata a műtrágyák és növényvédő szer készítmények minőségi vizsgálata volt. Saját hatáskörben végezték a hatósági ellenőrzéseket a gyártóknál és a forgalmazóknál (raktárellenőrzések, csomagolástechnikai ellenőrzések) és a mintavételezést is. A vett minták esetében az engedélyokiratoknak való megfelelősséget is vizsgálták. A lejárt szavatosságú készítmények vizsgálata után döntöttek a készítmény további sorsáról.
Az analitikai laboratóriumot 1982 második felében költöztették le a 2. számú
épületbe a minőségvizsgáló laboratórium mellé. A műszerpark a kibővült feladatoknak megfelelően kiegészült új gázkromatográffal (CHROM 4 GC) a növényvédő szer vizsgálatokhoz, lángfotométerrel (Flapho 4) a műtrágyavizsgálatoknál
a kálium meghatározásához, Contiflo sorral, majd spektrofotométerrel a foszfor
meghatározásához. 1985-ben (Sárvári László laborvezető váratlan és korai halála után) dr. Horváth István vegyészmérnök vette át a laboratóriumok vezetését.
Az évek során a laboratórium aktívan részt vett abban a dr. Ambrus Árpád által koordinált, igen jelentős és intenzív szakmai együttműködésben, amelynek
eredményeképpen nemzetközi szakmai körökben is elismert módszergyűjteményt sikerült összeállítani a növényvédőszer-maradék analitikai vizsgálatok
végzéséhez. A módszergyűjtemény magját képezte az a több hatóanyagcsoportot
átfogó általános módszer, amelyet tekintélyes nemzeti folyóiratban is közöltek.
A Velencei-tó vízminőségének védelme érdekében 1986-tól üzemelt a Velence-tavi Monitoring Program. A tavat tápláló vízfolyásokon kiépített mintavételi
helyekről és a cél érdekében kialakított talajvízfigyelő kutakból heti, majd kétheti rendszerességgel történt a mintavétel. A vízmintákból a mezőgazdasági tevékenységből származó tápanyagtartalmat, tápanyag-kimosódást próbáltuk
nyomon követni. A vízminták vizsgálatára a két meglévő laboratórium rész között két helyiségben kialakítottunk egy „Monitoring vízvizsgáló laboratóriu-
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mot”, amelynek vezetője Kusnyér Péter volt. 1993-ban megszűntettük a vízvizsgálatok végzését, mert a nyolc év alatt egyértelműen igazolódott, hogy a mezőgazdasági tápanyag-utánpótlás a Velencei-tó vízgyűjtő területén semmilyen terhelést nem jelentett a tó vízminőségére. Fenntartottuk azonban a talajvízfigyelő
kutakat, amelyekből azóta is évente kétszer történik mintavétel. Az analitikai laboratóriumban a vizek növényvédőszer-maradék tartalmát, míg a talajvédelmi
laboratóriumban a tápanyagtartalmat mérjük.
Természetesen egy olyan intézménynél, mint a velencei, – ahol 5 ha-on több
ezer négyzetméternyi iroda, laboratórium, üvegház, és több, mint 30 jármű és
erőgép folyamatos működtetéséről, javításáról és karbantartásáról kell gondoskodni – nagyon fontos a megfelelő személyi állományú és technikailag jól felszerelt műszaki háttér. Szerencsére, ez mindig rendelkezésre állt. Terék Sándor távozása után ezt a bonyolult és szerteágazó feladatot ellátó területet ifj. Major Géza vezette mint műszaki vezető 1981-től az 1987 tavaszán váratlanul bekövetkezett haláláig. Utána Sisa Mihály látta el a műszaki szakterület felügyeletét.
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Egy nehéz időszak (1989–1991 között)

Ez a növényvédelmi szervezet legfurcsább és egyben legárnyékosabb időszaka,
ugyanis felsőbb döntésre, érdemi előkészítés nélkül kettéválasztották az intézményrendszert, hatósági és szolgáltató feladatok végzésére.
A 80-as évek második felében minisztériumi szinten felmerült az államigazgatás korszerűsítésének igénye, azonban egy felelőtlen döntés született, majd a minisztériumhoz tartozó intézményrendszerek közül csak a növényvédelmi és agrokémiai hálózatra terjedt ki ez az átszervezés. 1988-ban megalakult a Növényés Talajvédelmi Szolgálat, – a hatósági feladatok ellátásának kivételével – a MÉM
Növényvédelmi és Agrokémiai Központjának utódjaként. A teljes talajtani, agrokémiai szakterület a szolgálathoz került. Egyetlen, e szakterületen hatósági jogkörrel felruházott munkatárs, a meliorációs főfelügyelő maradt a hatóság állományában. A szolgáltatást régiókba szervezték, így 13 növény- és talajvédelmi szolgálati intézet jött létre, 6 kisebb megye pedig a szomszédos, nagyobb szolgálat kirendeltségeként működött tovább. Ennek megfelelően megalakult a Növény- és
Talajvédelmi Szolgálat Velencei Intézete, valamint a hozzá tartozó Tatai Kirendeltség.
A korábbi állomás jogutódjaként pedig tovább működött, most már csak kifejezetten hatósági feladatköröket ellátva, nevében is kissé változva a Fejér Megyei
Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás. A kétfelé választás visszásságaira jellemző, hogy mindkét intézmény állami, költségvetési szervként működött,
de az állomás sem kapta meg a hatósági működéséhez szükséges forrásokat. Az
eszközparkot a feladatokhoz illesztve kettéválasztották, de a szolgálat érthetetlen
módon bérleti díjat fizetett a saját maga által használt épületrészek után az állomásnak.
A két intézmény biológiai (növényvédelmi) laboratóriuma azonos épületben,
a szétválasztás ellenére is esetenként azonos, de legalábbis hasonló feladatokat
végzett. Ez azért volt lehetséges, mert a szerengedélyezést megelőző hatósági
szervizsgálatok hatósági célkitűzéssel, szolgáltató jelleggel folytak.
Összességében a mindkét intézmény számára kezelhetetlen feltételrendszer
miatt több megyében eléggé feszült helyzet alakult ki az egy telephelyen működő állomás és szolgálat között. Szerencsére Velencén ezt a nehéz időszakot a lehetőségekhez képest harmonikusan, mindkét félnek a saját feladataira koncentrálva sikerült átélni.

þ 34 þ

Fejér Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás
A hatósági intézmény igazgatója dr. Takács László, igazgatóhelyettese (főmérnöke)
Szabó György lett.
Közben megszületett az új növényvédelmi szabályozás, az 1988. évi 2. törvényerejű rendelet a növényvédelemről és az 5/1988.(IV. 26.) MÉM végrehajtási rendelet.
A hatósági munka és a szolgáltatási rész szétválasztása nem jelentett törést a növényvédelmi felügyelet és a karantén csoport életében, hiszen nem érintette ezt a
szakmai munkát, így a felügyelői körzetek is változatlanok maradtak. A szétválasztást követően belső átszervezések történtek. A növényvédelmi felügyelet kikerült a
főmérnök közvetlen irányítása alól, és a felügyelői csoport vezetésével Kratancsik
Lukácsnét bízták meg. A növényvédelmi előrejelzés elszakadt a biológiai laboratóriumtól és átkerült a felügyelethez. Ettől kezdve a felügyelők egyik legfontosabb munkája az előrejelzési adatszolgáltatás lett.
Az 1988. évi 2. törvényerejű rendelet a növényvédelemről a növényvédő szer
felhasználási jogosultságban lényeges változást hozott. A növényvédő szereket
három csoportra osztotta: nagyüzemi szerek, feltételes forgalmú szerek és szabad forgalmú szerek. A nagyüzemi növényvédő szerek felhasználásához továbbra is felsőfokú növényvédelmi képesítésű szakirányító tartozott. A feltételes forgalmú szereket növényvédelmi technikusok és az úgynevezett „80 órás tanfolyamot” végzettek vásárolhattak és juttathattak ki. A szabad forgalmú növényvédő
szerek mindenki számára hozzáférhetőek voltak. Az új típusú forgalmazási rend
kialakítása, a 80 órás tanfolyamok szervezése, bonyolítása, és az igazolványok
kiadása sok munkát adott a felügyelőknek.
Az 1989–1990-ben bekövetkezett rendszerváltozás eleinte a mezőgazdaság
szerkezetét nem változtatta meg lényegesen. A mezőgazdasági szövetkezetek és
állami gazdaságok ekkor még egyben maradtak, és a termelés viszonylag koncentrált keretek között folyt.
A karantén csoportot ebben az időszakban Kiss Imre főfelügyelő vezette. A karantén munkákat öt karantén felügyelő – Garamvölgyi Vilmos, Milinkó Erika,
Schieder Ferenc, Volent Ákos és Sándor Béla – végezte, akik esetenként segítséget
kaptak a növényvédelmi felügyelőktől is. A csoport munkájának jelentős részét a
mezőgazdasági termények export feladásainak ellenőrzése tette ki. Nagy volumenű volt a gabona és a napraforgó kiszállítás. A legnagyobb piac a Szovjetunió volt,
a külső karantén tevékenység alapvetően az onnan származó elvárásokat kellett,
hogy kielégítse. Az áruforgalom köre azonban kiszélesedett, a keleti piacok mellett egyre gyakoribbá vált a nyugati piacokra történő beszállítás. Ide elsősorban
az olajos növényeket és a különféle vetőmagvakat szállították.
A faiskolai szaporítóanyag ellenőrzések szerepe is megnőtt. A rendszerváltás
után hamar kialakultak a kisebb, családi tulajdonban lévő faiskolák. A díszfaiskolák száma megnövekedett, a szőlő szaporítóanyag termelés pedig visszaesett.
Továbbra is fontos maradt a jó minőségű, vírusmentes szaporítóanyag előállítás.
A virológiai tesztelések előkészítését (mintavétel) a karantén felügyelők szervezték. A karantén laboratórium továbbra is elkülönülten dolgozott a biológiai
laboratóriumtól, melynek vezetését Garamvölgyi Vilmos labormérnök végezte.
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A biológiai laboratórium számára is feladatmegosztást jelentett az intézmény
kettéválása. A kísérleti eszközök és a kísérleti brigád a szolgálathoz került. Ezért
a hatósági részen a fejlesztés lecsökkent. A szakterületek (gyomirtás, állattan,
kórtan) részben központilag jóváhagyott technológiai fejlesztéseken, részben
megyei növényvédelmi problémák megoldásán dolgoztak. Kiemelt jelentőséget
kapott az úgynevezett „kiskultúrák” fejlesztése. A növénykórtani szakterületen
Székely Zsuzsa kalászos kultúrákban, szőlőben és erdészetben végzett vizsgálatokat. A gyomirtási szakterületen Domak Béla a felügyelői munka mellett fél
munkaidőben fontos cukorrépa és csemegekukorica szervizsgálatokat végzett.
Az állattani szakterületen dr. Szeőke Kálmán a laboratórium vezetése mellett
az állattani szakterületen tevékenykedett. Az állattani vegyszer és károsító életmód vizsgálatok főként szántóföldi (kalászos, kukorica, napraforgó és cukorrépa) kultúrákban folytak.
A központi szervizsgálatok mellett a megyei erdészeti központtal és az Ercsi
Cukorgyárral szerződve gyomirtási és állattani kártevők elleni technológia-fejlesztéseket, felméréseket végeztünk. Az erdészeti jellegű növényvédelmi vizsgálatok a hároméves időszak befejeztével abbamaradtak. Az Ercsi Cukorgyár leépítését követően a megkezdett cukorrépa gyomirtási kísérletek is félbeszakadtak.
Erre az időszakra tehetők egy új, nikotinoid-típusú készítmény, a Gaucho burgonyában való engedélyeztetésének első lépései.
A biológiai (növényvédelmi) laboratórium publikációs tevékenysége a korábbi időszakhoz hasonlóan ekkor is töretlen maradt. A megyei termelők részére
számos esetben szaktanácsot adtunk alkalmi jelleggel és újságokban meghirdetett időpontokban. Az ebben az időszakban induló 80 órás („zöld könyves”) tanfolyamokon előadóként és vizsgáztatóként is részt vettek a laboratórium munkatársai. A zárlati kártevők közül a Trogoderma-gyanús mintákat a közeli megyékből is hozzánk hozták a felügyelők meghatározásra.
A Virológiai Állomás tevékenysége az 1989. évtől kezdve fokozatosan hanyatlásnak indult a pénzügyi eszközök hiánya, illetve a termelői oldalról érkező
megrendelések számának jelentős csökkenése miatt. A virológiai tesztelő faiskola területe is csökkent 26 ha-ról 16 ha-ra a fenti okok miatt.
A vírustesztelő faiskolát 1990-től Zsovákné Hangyál Rozália vezeti a mai napig
dr. V. Németh Mária, a gyümölcs-virológia nemzetközi szaktekintélyének szakmai támogatásával. A hatósági munkának három része van: szabadföldi főtesztek, Shirofugen tesztek és szabadföldi gyorstesztek végzése. Évente a legnagyobb, sok szervezést és fizikai erőt igénylő munka a tavaszi telepítés. A vegetáció előrehaladtával, a növényápolási feladatok mellett rendszeres időközönként a
vírustünetek megfigyelése és a bonitálás alapján értékeljük e teszteléseket.
A virológiai munkában 1990 és 1992 között a módszerfejlesztési vizsgálatok
kaptak nagyobb hangsúlyt. Ilyenek voltak például: a csonthéjas vetőmagok
PNRSV és PPV fertőzöttségének és kimutathatóságának vizsgálata ELISA teszttel,
az ELISA és az egyéves szilva himlő vírus teszt módszer összehasonlítása a
gyümölcsfajok PPV fertőzöttségének kimutatására, csonthéjas gazdafajok
esetében szilva himlő vírus kimutathatóságának biztonsága április és június
hónapokban, a gabonamagvak vírusfertőzöttségének gyors kimutatására alkal-
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mas módszer kidolgozása, a cukorrépa rizománia vírus talajból való kimutathatóságának vizsgálata, regionális szerológiai vizsgáló bázisok kiépítése
üzemi csonthéjas törzsültetvények és kijelölt fák vizsgálatára.
A csonthéjasok hatósági vizsgálatában a korszerűbb ELISA vizsgálati módszert 1990-ben vezettük be. A szűrővizsgálatok ekkortól a Prunus nekrotikus
gyűrűsfoltosság vírusra (PNRSV) és a szilva törpeség vírusra (PDV) egy menetben történtek. A megnövekedett mintaszámú vizsgálatokat Bölcz Melinda
vezetésével végezte az ELISA laboratórium.
Az analitikai laboratóriumban a vizsgálati módszerekben nagy lépést jelentett
egy folyadékkromatográf (Waters HPLC-UVD rendszer) beszerzése 1990-ben,
amivel sokkal hatékonyabbá vált a növényvédő szerek minőségének ellenőrzése.
Feltétlenül meg kell említeni a mindenkori igazgató közvetlen felügyelete alatt
működő pénzügyi és gazdasági csoportot, amelyek munkája nélkülözhetetlen, és
minden pénzügyi kihatással járó szakmai döntésben segítik az intézmény
vezetőjét. Ennek a csoportnak a vezetője Borisz László főkönyvelő volt, aki 1971től – pontosan 20 éven keresztül – 1991 őszéig, nyugállományba vonulásáig
töltötte be ezt a fontos vezetői tisztséget.

Növény- és Talajvédelmi Szolgálat Velencei Intézete
Ekkor az intézmény igazgatója dr. Pálmai Ottó, a növényvédelmi (fejlesztési) laboratórium vezetője Gyulai Balázs, a talajvédelmi szakterület vezetője Szabóné
Kele Gabriella, a gazdasági vezető pedig Nagy Ferencné volt.
A miniszteri alapító okirat nagyon sok növényvédelemmel és tápanyagutánpótlással kapcsolatos feladatot adott az új szolgálatnak, amely az okirat alapján
végezhetett növényvédelmi, tápanyagutánpótlási, környezetvédelmi munkákat
is. A Növényvédelmi Laboratórium munkái a korábbi időszakhoz képest nem
sokat változtak. Ebben az időszakban is a legtöbb feladatot az engedélyezést
megelőző növényvédő szer kísérletek, valamint az engedélyezési munkák adták.
Új elemként indított tevékenység, hogy minden évben a főbb szántóföldi kultúrákban (őszi búza, cukorrépa, kukorica, napraforgó) bemutatókat is tartottunk. Ezekre a bemutatókra sok termelő látogatott el. A Növényvédelmi Laboratórium szakember állománya a következőképpen nézett ki: a növénykórtani
szakterületet Horváth József, az állattani szakterületet Tímár István, majd
Horváthné Kratancsik Edit, a gyomirtási szakterületet dr. Kondár László, majd
Nagy Lajos, a regulátoros és tápanyag-utánpótlási kísérleteket Tóth László, a növényvédelmi gépi szolgáltatásokat kezdetben Gyulai Balázs, majd dr. Kondár
László vezette. Nagy szakmai segítséget jelentett a kísérleti munkában dr. Kükedi Endre szakmai tapasztalata, kiemelkedő emberi tartása és egyénisége, aki
nyugdíjasként több évet töltött el nálunk. A biológiai vizsgálatok kiemelt területe volt a különböző hatásfokozók és a permetezésnél, a növényvédelmi kezeléseknél az elsodródást akadályozó készítmények vizsgálata.
A regulátor és tápanyag-utánpótlási vizsgálatoknál fontos szerepet kaptak a
mikroelemet tartalmazó készítményekkel kapcsolatos kísérletek. E szakterület-
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hez tartozott a nem veszélyes ipari hulladékok elhelyezhetőségének vizsgálata
a mezőgazdaságban.
A növényvédelmi szolgáltatási szakterület feladata volt a legszerteágazóbb.
Olyan munkákat vállaltunk el, mint pl. a közutak mentén szelektív gyomirtás,
aranka irtása közterületen, gyárudvarok totális gyomirtása, parkokban és utak
mentén favédelem, több városban a szúnyogirtás végrehajtása, illetve talaj- és
növényminták begyűjtése. Ilyen jellegű munkákat a szétválasztás után a hatósági állomások nem végeztek. Ezeket a szolgáltatási munkákat piaci árakon végeztük, sok esetben versenytárgyalás, vagy pályázat útján jutottunk egy-egy nagyobb megrendeléshez.
A növényvédelmi kísérletek és szolgáltatások eszközparkja
– 3 db Haflinger-ből,
– Kárpátia permetezőgépből,
– kisparcella permetezőgépből,
– Plotman vetőgépből,
– Trabitox favédelmi gépből,
– ködképző berendezésből állt.
Sajnos a rendszerváltás körüli évek nem igazán kedveztek a talajvédelmi és
az agrokémiai tevékenységnek. A mezőgazdasági nagyüzemek lassan felbomlottak. Sok megszűnt, következésképp a rendszeres talaj tápanyagvizsgálat egyre
csökkent. A gazdálkodóknak nem volt pénzük műtrágyára, gyakran a szakértelem is hiányzott. Így nem vizsgáltatták a talajokat, s nem igényelték az agrokémiai szaktanácsadást sem. A táblatörzskönyvi adatok beküldését megszüntették, ennek következtében megszakadt a több mint tíz éves adatsort tartalmazó
rendkívül értékes adatbázis, az AIIR építése.
A nehéz körülmények ellenére igyekeztünk a szakmai színvonalat tartani.
Így 1990-ben az országban elsők között akkreditáltattuk mindkét laboratóriumunkat. A következő évben világbanki beruházásból vásároltunk egy ICP készüléket egy korszerű atomabszorpciós spektrofotométert, valamint abban az
időben legkorszerűbbnek tartott IBM PS II típusú számítógépet, ami nagyban
segítette a laboratórium munkáját. Ez a korszerű eszközpark lehetővé tette,
hogy különböző toxikus elemeket vizsgáljunk, megteremtve a lehetőségét annak, hogy kiterjesszük talajtani tevékenységünket különböző szennyezett területek állapotának felmérésére is. Ekkor állítottuk üzembe – az országban elsőként talajvizsgálatokra – a svéd gyártmányú FIAStar készüléket is, amellyel
világszínvonalon lehetett főleg anionokat (pl. nitrát-ion) analizálni, bővítve
ezzel a környezetvédelmi jellegű vizsgálati lehetőségeinket A rendszerváltozással átalakultak az intézményben levő feldolgozásra kerülő adatok is,
ugyanakkor a számítástechnika is jelentős fejlődésen ment keresztül. A Commodore-64 és a Commodore-128 gépek voltak az elsők, amelyekkel már nem
csak informatikus dolgozott, hanem a talajtani szakértők is használták őket.
A nagyméretarányú talajtérképezés nagy mennyiségű adatának feldolgozása
már Commodore-128-on történt. Ezek a gépek azonban nem tudtak gyökeret
verni az intézetben, mert rövid időn belül megjelentek a PC-k, majd azok fejlettebb változatai.
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A rendszerváltás évében (1990-ben) beszüntették a nagyméretarányú talajtérképezést, mivel a földértékelésben visszaállították az aranykorona értéket. A két
laboratórium (talajfizikai és TVG) munkája erősen lecsökkent. A korábbi években levizsgált mintaszám mintegy negyedére esett vissza, így kérdésessé vált,
hogy érdemes-e fenntartani mindkét laboratóriumot a szűkös körülmények között, meglehetősen nagy felületen (kb. 1000 m2) és nagy létszámmal (közel 25
fő). Az intézet vezetésének döntése értelmében, 1991-ben összevontuk a két laboratóriumot. A talajtani-talajfizikai laboratórium tevékenységét átvette a TVG,
s mindössze három helyiséget tartottunk meg a talajfizikai, vízgazdálkodási
vizsgálatok (pF boxok) miatt. Az összevont laboratórium vezetője ekkor Virág
László, Kucsera Sándor pedig a laborvezető helyettesi munkáért felelt a továbbiakban.
Keserves év volt az 1991-es, dolgozónak és vezetőnek egyaránt. Az intézet
működőképességének fenntartása miatt a laboránsok közül tíz embernek kellett
megválnia a munkahelyétől. Ezen dolgozók egy részének munkaviszonyát sajnálatos módon meg kellett szűntetni, többségük viszont a kialakult nehéz helyzetben – kényszerűségből – maga távozott.
A talajtani szakértők a szakvéleményezési munka ritkulása miatt környezet
állapot felmérési munkákba kezdtek, így például öt volt szovjet laktanya állapotfelmérését végeztük el. A szakértői csoport létszáma is csökkent, a munkát Frits
Jánosné, Havasné Tátrai Éva és Szabó Éva látta el. Egyre több munkát pályázat
útján nyertünk el, egyre nagyobb konkurencia mellett. Hiába volt azonban a
széleskörű piackutatás, a minél több munka elvégzése, a kedvezőtlen körülmények egyre nehezebbé tették az intézet működését.
Az NTSZ Velencei Intézetének Tatai Kirendeltsége dr. Titkos Attila vezetésével,
egy 11 fős szakmai gárdával nagy szakértelemmel és elszántsággal végezte a növényvédelmi fejlesztési kísérleteket a partnerei részére. Létszámukhoz képest nagyon jelentős bevételeket realizáltak a növényvédelmi bérmunka és a talajtani és
agrokémiai szakértői tevékenységükből. A külső, nehéz körülmények ellenére
nagyon jó szakmai és baráti légkörben telt el ez a 3 év a tatai kollégákkal.
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Végül 1992-től napjainkig

Két és fél évvel a szervezet elhibázott kettéválasztása után a döntéshozó számára is elérkezett az idő, hogy kimondják: egyik intézményrendszer sem életképes
önmagában és újra vissza kell szervezni egy egységes rendszerbe az állomásokat és a szolgálatokat, de úgy, hogy a Növény- és Talajvédelmi Szolgálatot jogutód nélkül megszűntették. A következő méltánytalanság ekkor következett be.
Az állomások személyi állományát teljes egészében érintetlenül hagyva, de a
szolgálat állományát „kimazsolázva” hozták létre az új megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomásokat. Ahelyett, hogy mindkét oldalról
„összerakták volna az értékeket”, voltak olyan megyék, ahol 25–28 személyt is
elbocsátottak csak a szolgálattól, országosan több, mint 200 főt.
A szolgálatoknál működő 11 TVG laboratóriumból hatot bezártak vagy kiszerveztek a hálózatból, és nem kis küzdelemben sikerült elérni, hogy az
újonnan felálló intézményrendszerben az egész országra tervezett 42 talajvédelmi felügyelő helyett 54 fő kezdhesse meg a munkát a talajvédelmi hatósági
területen.
Így 1991 vége újra gyökeres változást hozott Fejér megyében az állomás és a
szolgálat életében egyaránt. Ismételten megállapítható, hogy Velencén nagyon
korrekt módon – a szolgálat korábban végrehajtott létszámleépítése után –, néhány állomási dolgozó nyugállományba helyezésével sikerült az engedélyezett
létszámot kialakítani, és ellentétben más megyékkel, nálunk egyetlen szakterület sem szűnt meg.
Így 1992. január 1-jével megalakult a Fejér Megyei Növényegészségügyi és
Talajvédelmi Állomás. Igazgatónak dr. Pálmai Ottót nevezte ki a minisztérium,
aki azóta is ellátja ezt a tisztséget. Két helyettese van: Szabó György általános
igazgatóhelyettes és Szabóné Kele Gabriella, aki a talajvédelmi szakterület vezetőjeként 1995-ben kapott igazgatóhelyettesi kinevezést.
A Növényvédelmi Laboratórium élére Gyulai Balázs került, aki Nagy Lajos
távozása után 1995-től a gyomirtási szakterületet is vezeti. A kórtani szakterület
munkáját két évig Székely Zsuzsa, majd Schieder Ferenc, az állattani szakterület
munkáját pedig dr. Szeőke Kálmán látja el. A megyei növényvédelmi előrejelzés
összetett feladatainak ellátására a nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkező
Kratancsik Lukácsné kapott megbízást, aki nyugállományba vonulásáig, 1995
őszéig kiváló színvonalon látta el ezt a munkát. Ezt követően Kemény Péter kezdett el dolgozni ezen a szakterületen. A növényi regulátoros feladatok ellátása
mellett Tóth László az elmúlt években a fontos bevételt jelentő növényvédelmi
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védekezési jellegű szolgáltatási feladatokat is koordinálja mint csoportvezető.
A kísérleti csoport vezetője Kocsis László.
Ezen a szakterületen a munka nagy része a budapesti, Budaőrsi úti koordináció által irányított hatékonysági, másik része az önállóan kötött szerződéses
szervizsgálatokból állt. E fontos – bevételi hátteret jelentő –, munka mellett további feladatok is jelentkeztek, így például a „Feladattervben” előírt biológiai
vizsgálatok. Az utóbbi években a hatósági munkát ellátó növényvédelmi felügyelőkkel közösen a burgonya-fonálférgek, gyökérgubacs-fonálférgek, földközi-tengeri gyümölcslégy, nyugati virágtripsz, dohányliszteske, paradicsomaknázó-légy, fonálféreg vektor cincérek és – nem utolsósorban – az amerikai kukoricabogár felderítéséhez szükséges szakmai feladatokat is ellátjuk.
Szervizsgálatokat főképpen szántóföldi kultúrákban (kalászosok, kukorica,
napraforgó, cukorrépa, burgonya, repce borsó) folytatunk, de szőlő, gyümölcs
és zöldségfélékben is kapunk megbízásokat. A kis-, és nagyparcellás vizsgálatok
egy részét az e célra bérelt kísérleti területen végezzük, de változatlanul jelentős
számban üzemi tulajdonú területeken is állítunk be kísérleteket. A vizsgálatok
végrehajtása egységesített vizsgálati módszertan (zoocid, fungicid, herbicid, regulátor) szerint történik. Szakembereink a szakmailag jól képzett és technikailag jól felszerelt kísérleti brigád közreműködésével szakterületenként évente átlagosan 10–15 új készítmény tesztelését végzik. A hatósági szervizsgálatokon túl
évente 1–2 bemutatót (napraforgó, kukorica és sörárpa) is megrendezünk. Itt a
már engedélyezett készítmények üzemi-szintű alkalmazhatósága és összehasonlító tesztelése történik. E bemutatók célja az új eljárások bemutatása, növényvédelmi információk terjesztése, az új növényvédelmi technológiák megismertetése a termelőkkel. Az elmúlt időszakban a termelők köre bővült és szakértelme csökkent. Ez új kihívást jelentett a növényvédelemben, ezért az új helyzetnek megfelelően a szakterület szakemberei kiemelt szerephez jutottak a különböző szintű növényvédelmi képzésekben. Ezeket a tanfolyamokat a mindenkori főmérnök, az utóbbi húsz évben Szabó György irányításával szerveztük.
A különböző szinteken több ezer növényvédelmi képesítést kaptak a sikeresen
vizsgázók a megyében.
A növényvédőszer-maradvány vizsgálatokban a laboratóriumi munkában már
a 90-es évek közepén bevezettük a szervezetünk laboratóriumaiban az OECD
irányelveknek megfelelő GLP (Good Laboratory Practice) munkarendszert. Már
ekkor felvetődött a kérdés, hogy csak akkor van igazán értelme GLP rendszerben laboratóriumban szermaradványokat mérni, ha az azt megelőző növényvédő szeres kísérletek is hasonlóan minőségbiztosított rendszerben kerülnek beállításra. Több éves előkészítés után intézményünk megteremtette az ehhez a
munkához szükséges technikai és szakmai feltételeket, és kidolgoztuk a rendszer módszereit és szabályzatait. Végül 2000. májusában sikerült – az országban
elsőként – teljesítenünk a növényvédő szeres kísérleti munkában a GLP akkreditációs szintet.
Változatlanul nagyon fontos bevételi forrást jelent a védekezési csoport munkája. Technikai lehetőségeink jelentősen bővültek, amikor 1994-ben központi
beruházásból hozzánk került egy komplett favédelmi egységgel felszerelt Mer-
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cedes Unimog berendezés. Itt említhető meg, hogy a Velencei-tó térségében
2002-ig bezárólag 16 éven keresztül végeztük a jelentős bevételi forrást jelentő
csípőszúnyog-irtást is dr. Szeőke Kálmán zoológus szakemberként és gázmesterként való közreműködésével, irányításával.
Az elmúlt tíz évben új károsítók (gyapottok-bagolylepke, amerikai kukoricabogár, tűzelhalás, selyemkóró, selyemmályva, parlagfű, stb.) megjelenése és felszaporodása is nehezíti a növényvédelmi helyzetet, ezért a szervizsgálati munka az ezek elleni vizsgálatokkal is kiegészül.
A Növényvédelmi Laboratórium eszközei és műszaki felszereltsége az elmúlt évek során sokat javult. A kísérleti (és védekezési) munkák teljes körű elvégzéséhez a következő eszközök állnak rendelkezésre: vetőgépek (gabona
adapterrel, kukorica és napraforgó adapterrel), permetezőgépek (Nissan motoros permetező kisparcellás szórókerettel, 0,1–0,2 ha-os szórókerettel, magas 2
m-es szórókerettel), sűrített levegős parcellapermetező, Haflinger permetezőautók, Mercedes Unimog favédelmi egységgel és szántóföldi kerettel, kisparcellás
gabona, kukorica, napraforgó betakarító gépek. További eszközök és gépjárművek: Opus II. hordozható (mobil) meteorológiai mérőműszer, Lufft HP 100-as
meteorológiai mérőműszer, digitális mérlegek, kalibrált, GLP/GEP elvárásoknak
is megfelelő egyéb eszközök, asztali és hordozható (laptop) számítógépek, binokuláris és sztereo-mikroszkópok, bemutató mikroszkóp monitor egységgel,
GPS helyzetmeghatározó. Gépjárműpark: Opel Corsa Combo szolgálati járművek, Ford Tranzit (zárt és platós), Iveco és KIA teherautók. A laboratóriumi munkaszobákat a közelmúltban felújítottuk, a legjobban felszerelt a legutoljára felújított növénykórtani laboratórium. Az előrejelzési munkát speciális kifejlesztésű szofterek (Lufft, Metosz, Maryblyt) segítik. E programok a szőlő, alma, burgonya, zöldségfélék kórokozóinak objektív alapú előrejelzését segítik. Kiemelkedő jelentőségű a Maryblyt rendszer, amely kifejezetten a néhány éve megjelent,
az almástermésűeket nagy veszéllyel fenyegető, tűzelhalás betegséget okozó
baktérium előrejelzését segíti, és szakmai alapot nyújt a hatósági intézkedések
meghozatalához.
Negyedik éve részt veszünk a „Precíziós növénytermesztés” című Nemzeti
Kutatás-fejlesztési Programban, ahol 17 konzorciumi tag közül a mi intézményünk foglalkozik a növénykórtani és rovartani problémák precíziós kezelésének kutatásával, az ehhez szükséges információk és adatok gyűjtésével.
Az átszervezés után a növényvédelmi felügyeleti munka is más szervezeti
keretek között folytatódott, de alapvető változás történt a mezőgazdasági termelésben is. A szövetkezetek és állami gazdaságok szétesésével a termelés elaprózódott, kialakultak a kisparaszti gazdaságok, s létrejöttek nadrágszíj parcellák
is. A korábbi hetvenkét üzem helyett több ezer termelő gazdálkodott a megyében. Ilyen helyzetben irreálisnak tűnt az a korábbi elvárás, hogy a felügyelő ismerjen minden termelőt a körzetében. A jogállamiság keretében a felügyelői
munkastílust is változtatni kellett. A liberalizált kereskedelem a növényvédő
szer forgalmazók számának emelkedéséhez vezetett. A megváltozott körülmények között a felügyelőknek új kapcsolatrendszert kellett felépíteni és új munkastílust kellett kialakítani.
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Fejér megyében ezeket a változásokat követve a legelsők között alakítottuk át
a felügyelői rendszerünket. A növényvédelmi- és a karantén felügyelői munkakört összevontuk és új körzeteket alakítottunk ki. A felügyelői kar létszáma nem
változott. A kilenc főből álló, most már egységes növényvédelmi hatósági felügyeleti munka irányítását 1992 tavaszán Domak Béla vette át.
Kilenc felügyelői körzetet alakítottunk ki. A körzet területét úgy határoztuk
meg, hogy minden felügyelőre lehetőleg azonos mennyiségű munka essen és a
kollégák minél kevesebbet utazzanak. A felügyelők – Domak Béla, Tálos Tamás,
Cseh Sándor, Milinkó Erika, Izsányi Józsefné, Lengyel József, Vojtkó István majd
1994-től, nyugdíjba vonulása után Zsovák Károly, Garamvölgyi Vilmos és Volent
Ákos – általában lakóhelyükhöz közeli körzetben látják el feladatukat.
Ebben az időszakban a jogi szabályozásban az első változást az 5/1988.(IV.
26.) MÉM rendelet módosítása, a 9/1993. (I. 30.) FM rendelet hozta meg. A nagyüzemi, a feltételes és a szabad forgalmú növényvédő szer kifejezéseket megszüntették, helyükbe az I., II., és III. forgalmi kategória lépett be. Ehhez kötődően különböző növényvédő szer vásárlási és felhasználási jogosultságok alakultak ki.
A karantén munka egységesítése és az adminisztrációs létszám csökkentése
érdekében 1995-ben a felügyelőket Compaq típusú hordozható számítógéppel
látták el, és ugyanebben az évben a PHYSAN programra tértünk át. A PHYSAN
program a növényegészségügyi munkák egységes feldolgozását teszi lehetővé,
alkalmas a kapcsolódó dokumentumok kitöltésére, az elvégzett munkák számlázására, és tartalmazza a növényegészségügyi ellenőrzések leírását. Erre az
időszakra esik a felügyelők mozgásához szükséges korszerűbb járműpark kialakítása.
A felügyelők munkaidejének nagy részét a karantén munka tette ki, mert a
megyében jelentős gabona felesleget termeltek meg, ezeket minden évben exportálták. A gabona mellett az ipari napraforgó is jelentős export cikknek számított. Ekkor még a vasúti szállítás is nagy volumenű volt, mivel naponta 10–14 helyen végeztek berakodást. A vasút mellett Dunaújvárosban két helyen, Adonyban pedig egy helyen vízi rakodás is folyt. A karantén laboratórium is nagy számú gabona tételt vizsgált. A termelőknek nehéz volt a parlagfű-mag mentes terményt előállítani. Elsősorban a lengyelek emeltek kifogást az Ambrosia artemissifolia gyommaggal fertőzött kukorica ellen, következményeként több tételt
vissza is utasítottak. A faiskolák száma is megszaporodott, és egyre több felügyelőt kellett betanítani faiskolai ellenőrzési feladatra.
A növényvédelmi felügyelői munka jóval összetettebb lett. A termelők széles
körével kellett kapcsolatot tartani. Nehezítette a feladatot, hogy a gazdák képesítése nagyon változó volt. Rendszeressé vált a termőhelyi technológiai ellenőrzés, s a piaci ellenőrzéseket is szervezettebbekké tettük. A nagykereskedelmi
növényvédő szer forgalmazás ellenőrzését szintén a felügyelők végezték. Feladat volt a lejárt szavatosságú, csökkent értékű készítmények kiszűrése a forgalomból. Az ellenőrzések hatékonyságának emelése érdekében kapcsolatot alakítottunk ki a Fejér Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel. A kárpótlások következtében megnőtt a spekulációs céllal vásárolt földek nagysága. Ezek a terü-

þ 43 þ

letek elhanyagoltak voltak, a gyomosodás miatt nyaranta folyamatosan kellett a
felügyelőknek a gyomirtásról intézkedni. Súlyosbította a helyzetet, hogy a művelt területek is jelentősen elgyomosodtak, a tarlókon virágzott a parlagfű.
A munka hatékonyságát csökkentette, hogy az ingatlan nyilvántartás sok esetben pontatlan volt, így a tulajdonost nehéz volt elérni. A gyomosodás miatt
2000-ben 25 esetben rendeltünk el közérdekű védekezést.
Többször kezdeményeztük a zárlati károsítók okozta fertőzés felszámolását,
többek között a Trogoderma granarium, Erwinia amilovora, Diabrotica virgifera
esetében. Az almástermésűek tűzelhalása 1997-ben jelent meg először a megyében, Szár községben, de 1999-ben az Alsótekeresi Faiskolában is zárlatot kellett
elrendelni. Az amerikai kukoricabogár lárva kártételét 2002-ben észleltük először a megye területén, Mezőszila határában, 2003-ban pedig már 23 helyen
kényszerültünk zárlatot elrendelni lárva fertőzöttség miatt.
A korszerű növényvédelmi jogszabályaink előkészítését már 1998-ban megkezdtük. Ennek eredményeképpen az ezredfordulón az országgyűlés elfogadta
a 2000. évi XXXV. törvényt a növényvédelemről, majd 2001-ben elkészültek ennek végrehajtási utasításai is.
A növényvédelmi törvény elfogadásának évében megjelent a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló törvény is (2000. évi LXXXIV.
törvény).
Megnevezésünk a növény- és talajvédelmi szolgálatokról szóló 21/2001.
(III. 9.) FVM rendelet értelmében Fejér Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat névre változott.
A karantén felderítések 2001-től nagyobb jelentőséget kaptak, s 2003-ban már
16 témában folytattunk felderítést. Ezt a munkát közösen végeztük a növényvédelmi laboratóriummal, a pécsi bakteriológiai laboratóriummal, a velencei virológiai laboratóriummal és a hódmezővásárhelyi karantén laboratóriummal. A
vizsgálatok során szoros kapcsolatot alakítottunk ki a megyei erdészetekkel is,
valamint 2003-ban felújítottuk a károsító diagnosztikai (karantén) laboratóriumunkat.
A Nadapi úti Virológiai Állomás területén 1993-ban dolgozó 24+2 fő létszámból a vírus-szerológiai laboratóriumban 3 fő, a vírustesztelő faiskolában pedig 5
fő maradt. Ezzel a létszámmal a nagy területű virológiai objektumot fenntartani
nem lehetett, így 1993 végén a Virológiai Laboratórium beköltözött a Fejér megyei NTÁ központi telephelyére, a felszámolt talajfizikai laboratórium épületébe. A Nadapi úti virológiai területet pedig értékesítettük.
Az ország különböző virológiai laboratóriumai közötti munkamegosztás során a Fejér megyei NTÁ virológiai laboratóriuma részére két fő feladatcsoportot
határoztak meg:
• gyümölcsvírusok szabadföldi és üvegházi hatósági ellenőrzése,
• szántóföldi növények vírusmentesítési munkáinak ellenőrzése.
A virológiai laboratórium továbbra is részt vett a csonthéjasok vírus-szerológiai vizsgálataiban, miközben szolgáltatás jellegű vizsgálatait is folytatta (cukorrépa, burgonya, búza, egyéb kalászos, kukorica, dohány, stb.) valamint módszerfejlesztéses vizsgálatokat végzett. Pályázatokhoz kapcsolódó vizsgálatok
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1995 óta játszottak szerepet a laboratórium életében. Számos pályázatot készítünk évente, amelyek közül az FVM Mezőgazdasági és Erdészeti Alapjánál, az
FVM Biológiai Alapok megőrzésére és fejlesztésére kiírt pályázatainál illetve az
OTKA-nál nyertünk el lehetőségeket.
A rendszerváltást követően a vírustesztelő faiskola területének egy részét –
kárpótlás címén – a tulajdonosok visszaigényelték, de 2000-ben a faiskola területét visszavásároltuk. Kezdetben a tulajdonviszonyok rendezetlensége akadályozta a tesztelés biztonságát elősegítő pótlólagos beruházások létrehozását
(víz, villany), ma pedig a pénzhiány. Az új virológiai üvegház 1996-ban kezdte
meg tevékenységét, majd 1998-ban a gyümölcsvírus izolátumok fásszárú növényeken történő fenntartására két 300 m2 alapterületű izolátorház is megépült.
A növényvédelmi hálózat fejlesztése során PHARE támogatással négy megyei
szolgálat bővült karantén illetve tesztelő üvegházzal, köztük a Fejér Megyei
Szolgálat is. A beruházás építkezési munkálatai 2001-ben kezdődtek és 2002
augusztusában került sor az új feladatként jelentkező bogyós teszteléseket szolgáló 267 m2 alapterületű klimatizált üvegház átadására. Az üvegházat 208 m2-es
hagyományos szerkezetű épületrész egészíti ki, amelyben előkészítő laboratórium, hidegszoba, tároló helyiség és szociális helyiség található. A középső üvegházi hajóban speciálisan kialakított asztalok (indáztató, gyökereztető, stb.) teszik lehetővé a bogyósoknál használt indikátorok, tesztnövények felszaporítását, vizsgálatra való előkészítését. A két másik egység a biológiai tesztelések végrehajtására szolgál. A régi és új üvegház együttes működtetésével lehetővé válik
a vizsgálatokhoz szükséges pozitív kontroll (gyakorlatilag beteg) növények,
izolátumok elkülönített fenntartása a régi blokk kisebb egységeiben.
A virológiai vizsgálatok korszerűsítését követve felkészülünk a gyorsabb,
újabb módszerek adaptálására is. Jelenleg a nagyon specifikus vizsgálatokat biztosító molekuláris módszer, a PCR vizsgálat feltételeinek személyi és tárgyi megteremtését tűztük ki fejlesztési célként. A módszer jól használható a gyors eredményt igénylő zárlati vizsgálatokhoz, de a felderítési munkákban is alkalmazható kórokozó törzsek elkülönítéséhez, meghatározásához.
Az Analitikai Laboratórium vezetését 1992-ben Solymosné Majzik Etelka
vette át, aki a növényvédőszer-maradék vizsgálatok irányítását végzi a mai napig. A növényvédő szer minőségvizsgálatokat 1993-tól Benke Lajos irányítja.
1996-tól a laboratórium minőségbiztosítási rendszer bevezetésével végzi a munkáját, az OECD jó laboratóriumi gyakorlatra (GLP) vonatkozó eljárásrendjét követi. A hálózati átszervezés következtében a kaposvári analitikai laboratóriumtól a növényvédő szer analitikai vizsgálatokhoz egy Packard 428 gázkromatográf
átvételével bővült a műszerpark. A mérésekhez pedig számítógépes mérő és értékelő rendszert (LabChrom kromatográfiás adatállomás) helyeztek üzembe.
A monitoring vízvizsgáló laboratórium megszűnése után a két megmaradó laboratórium helyiségeit átrendezték, a munkafolyamatokat átcsoportosították, a
szermaradék analitikai- és a minőségvizsgálatokat térben elkülönítették. Az eddigi egy műszerszobát szétosztották, s a két szakterülethez külön-külön műszerszobát alakítottak ki. Majd 1994-ben a műtrágya minőségvizsgálatok a talajvédelmi laboratóriumba kerültek. Megjegyezzük, hogy 1996-ban a laborvezető és he-
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lyettese részt vett az első FAO/IAEA növényvédőszer-maradék analitikai nemzetközi továbbképzésen, (Miskolcon), amelyet először rendeztek Magyarországon.
Ugyanebben az évben került sor a növényvédő szer minőségvizsgálatok területén
egy CHROMPACK 9002 típusú gázkromatográf üzembe helyezésére, kiértékelő
szoftverrel. A növényi minták előkészítéséhez egy nagy teljesítményű, korszerű
Stephan típusú aprítóberendezést is beüzemeltünk.
Az analitikai laboratórium előkészítő helyiségeinek felújítására és átalakítására,
víz és elektromos vezetékek felújítására, a mosogató és az előtér leválasztására, újracsempézésére, új laboratóriumi bútorok vásárlására 1997-ben biztosítottunk
pénzügyi forrásokat. Az év végén az egyik régi gázkromatográfot lecseréltük, helyette egy CHROMPACK CP-9001 típusú készüléken végezzük a méréseket, amely
jobb hatékonyságú, pontosabb munkát tesz lehetővé.
A szermaradék analitikai vizsgálatok területén 1998-ban történt meg a laboratórium akkreditálása az OECD GLP irányelvek szerint az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) által. Tovább folytatódott a régi, elavult és meghibásodott
műszerek és berendezések új, korszerű műszerekkel és eszközökkel történő kiváltása, ami nagyban segítette azt, hogy a laboratórium képes legyen ellátni a rá
háruló feladatokat.
A növényvédő szer minőségvizsgáló laboratórium teljes felújítása, a víz és
elektromos vezetékek cseréje, burkolatcsere, festés, laborbútorok cseréje 2000ben vált esedékessé. Ekkor a szociális rész (öltöző, étkező, mosdó) felújítására
is sor került. A műszerpark DIONEX folyadékkromatográfiás rendszerrel bővült.
A szermaradék-analitikai vizsgálatok területén megtörtént a laboratórium GLP
akkreditálásának megújítása.
A Növény-és Talajvédelmi Szolgálatok feladat- és hatáskörének megváltozása
során 2001-ben laboratóriumunk illetőségi területe megváltozott. Szermaradékanalitikai mérések területén: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye és a főváros, míg a növényvédőszer minőségvizsgálatok területén: Fejér, KomáromEsztergom, Vas, Győr-Moson-Sopron, Veszprém megye és Budapest tartozik a
mi laboratóriumunkhoz.
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) felkérése alapján Velencén
szerveztünk meg (2001. április 17. és május 11. között) egy nemzetközi továbbképzést, 14 ország szakembereinek részvételével (FAO/IAEA Training Workshop on Testing the Quality of Commercial Pesticide Products – tanfolyam a kereskedelmi növényvédőszer készítmények minőségének vizsgálatáról). A tanfolyam tematikáját előadások, bemutatók és laboratóriumi gyakorlatok alkották.
Az előadások a szolgálat nagytermében, a laboratóriumi gyakorlatok és bemutatók a szermaradék és minősítő laboratórium helyiségeiben, a számítógépes értékelések a kistárgyaló helyiségeiben zajlottak. A laboratórium dolgozói előadások tartásával, a laboratóriumi gyakorlatok teljes lebonyolításával, valamint az
összes technikai szervezési feladat elvégzésével (beleértve a szabadidős programokat is) kimagasló, az IAEA által is nagyra értékelt munkát végeztek. A tanfolyam kapcsán sikerült a minőségvizsgáló laboratóriumban működő gázkromatográfhoz automata mintaadagolót és új vezérlő illetve értékelő szoftvert, valamint egy nagypontosságú analitikai mérleget beszerezni.
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A laboratórium – szerződés alapján – az egész országra kiterjedően végzi a
Biokontroll Kht. részére a biotermelők ellenőrzése során szúrópróbaszerűen
vett minták növényvédőszer-maradék vizsgálatát. A laboratórium meghívás
alapján részt vesz a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) által koordinált kutatási programban, amelynek témája a minta előkészítés hatékonyságának és bizonytalanságának vizsgálata növényvédő szerek maradékainak növényi mintákból történő meghatározása során. A kutatási program 4 éves időtartamú, évenkénti megújítással.
A laboratóriumokban folyó szakmai munka jelenleg is szerteágazó feladatokra oszlik. A szermaradék analitikai laboratóriumnak a mai napig fő tevékenysége a körzeti felügyelők által a piacokon, elárusító helyeken és a termőhelyeken
vett különböző növényi minták hatósági vizsgálata. A vizsgálatokat előre meghatározott program szerint végezzük, amelyet kultúránként határozunk meg és
a kapott eredményeket egy számítógépes adatbázisban összesítjük. A piaci és
termőhelyi vizsgálatokon kívül jelentős hatósági feladat az import és export
minták mérése is. Komoly szerepet vállal a laboratórium a környezetvédelmi
munkacsoport munkájában is. Egy monitoring program keretében a Környezetvédelmi Felügyelőségekkel együttműködve folyamatos mintavételezések történnek a Balaton vízgyűjtő területéről, és az így gyűjtött vízmintákból növényvédőszer-hatóanyagok koncentrációjának meghatározása történik. A laboratórium a
Velencei-tó vízgyűjtő területén is végzi – saját hatáskörben – a vízminták rendszeres analízisét. A programhoz kapcsolódva történik (évek óta) a vízvizsgálatok módszereinek fejlesztése is. A vizsgálati módszerekről és a vízminták mérési eredményeiről számos publikáció készült és előadás hangzott el tudományos
fórumokon az elmúlt évek folyamán. A növényvédő szer minőségvizsgáló laboratórium 2004-től az egész Dunántúl területéről végzi a készítmények hatósági
vizsgálatát. Ez elsősorban az engedélyokiratoknak való megfelelőséget és a lejárt szavatosságú szerek esetében a szavatossági idő esetleges meghosszabbítását célzó újra bevizsgálását jelenti. Emellett jelentős a nemzetközi szakmai
együttműködés a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel és számos külföldi laboratóriummal. A minőségvizsgálatok területén is jelentős módszerfejlesztési
tevékenység folyik. A megbízásra történő vizsgálatok közül jelentős a csávázószerekkel bevont vetőmagvak hatóanyag tartalmának vizsgálata.
Az intézményrendszer 1992-es összevonásakor az agrokémiai és tápanyagutánpótlási szaktanácsadást megszüntették, az ország sok megyéjében a szaktanácsadókat elbocsátották. Fejér megyében a talajvédelmi szakterület kisebb
létszámmal, de talpon maradt. A szakértői csoportban két talajtani szakértő,
Horváthné Kratancsik Edit és Havasné Tátrai Éva, egy agrokémiai szakértő,
Nagy Júlia és egy technikus (egy személyben rajzoló) folytatta a munkát. A meliorációs felügyelői státusz megszűnt, feladatkörét a talajvédelmi felügyelő vette
át Frits Jánosné személyében, egészen más hatósági jogkörrel, egyelőre jogszabályi háttér nélkül. A talajvédelmi laboratóriumban sajnos még a 90-es évek első felében is jelentős mintahiánnyal küzdöttünk.
Már 1991-ben döntés született arról, hogy a tervezett Környezetvédelmi Információs és Monitoring Rendszer első alrendszereként meg kell valósítani a Talaj-
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védelmi Információs és Monitoring Rendszert (TIM). Mivel a TIM létrehozása és
működtetése állami feladat, a munkával a Növényegészségügyi- és Talajvédelmi
Állomásokat bízták meg. Intézetünkben az évenkénti felvételezési munkát a talajtani szakértők végzik, 1992 óta minden év szeptemberében. A talajvédelmi laboratórium feladata a Fejér, Komárom, Nógrád, Pest, Baranya és Tolna megyékből származó minták vizsgálata. A TIM működtetése lehetővé teszi a talajok állapotában bekövetkező változások nyomon követését, szükség esetén intézkedések kezdeményezését.
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 6. fejezete, – mely a termőföldek minőségének megőrzéséről szól –, megteremtette a talajvédelmi hatósági munka
jogszabályi hátterét. Sőt számos új feladatot határozott meg, így egy fővel bővíteni kellett a létszámot. Sajnálatos módon azóta is ketten (Frits Jánosné és dr.
Tóth Pál) látják el az egyre szaporodó feladatokat. A jogszabály komoly kötelezettségeket ró a földhasználóra is, így számtalan esetben előírja a talajtani szakvélemény készítését.
A 90-es évek második felében némileg stabilizálódott a mezőgazdasági termelők egy részének helyzete, a talajok viszont a tápanyag-utánpótlás hiányában
egyre jobban kimerültek. Ennek következtében megnőtt az igény az agrokémiai
szaktanácsadás, illetve a talaj tápanyagvizsgálat iránt. Laboratóriumunk évek
óta vizsgálatokat végez az ország egyik legnagyobb szaktanácsadója, a kaposvári székhelyű Talajerő-gazdálkodási KKT. részére. Ezért az új évezredben ismét
létszámot kellett bővítenünk, illetve lehetőségünk volt a laboratórium fejlesztésére. Ezáltal 2001-ben és 2002-ben már ismét 40.000 körüli mintát vizsgáltunk.
A talajvédelmi laboratórium folyamatosan fenntartja a Nemzeti Akkreditációs
Testület (NAT) által elismert minősítését, emellett 1999-től munkáját nemzetközileg (a német DAP rendszer szerint) is akkreditáltatta.
A talajtani szakértői munka iránt is megnőtt az igény, ugyanis jelentősen nőtt
a megrendelések száma. A szakvéleményezési munkán belül igen komoly kihívást jelent az évente több mint száz ültetvénytelepítési talaj-alkalmassági és tápanyag-feltöltési szakvélemény elkészítése.
A kormány 1999-ben elfogadta a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programot (NAKP). Hálózatunk a munka megalapozására, az ellenőrzések támogatására létrehozott hét regionális térinformatikai laboratóriumot PHARE támogatással. Intézetünkbe 2000-ben felvettük Antal Kristófot, a laboratórium munkájának koordinálására. Ősszel megépítettük a laboratóriumot és októberben
megérkeztek a gépek illetve a szoftver is. A térinformatikai laboratórium sajnálatos módon mind a mai napig csak kevés munkát végzett a NAKP érdekében,
viszont jelentős GIS (Geographical Information System) hátteret biztosít mind
a talajvédelmi, mind a növényvédelmi szakterület részére. Jelenleg nagyon
fontos feladat az intézet irattárában és térképtárában felhalmozott talajtérképek, talajtani szakmai anyagok archiválása, továbbá digitalizálása. Mint regionális labor koordinálja, segíti a térinformatikai munkát Komárom és Veszprém
megyében.
Az agrokémiai szakértő munkája is átalakult, tevékenységének csak kisebb részét teszi ki a szaktanácsadás, bár különösen a kisebb termelők részéről növek-
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vő az igény. A termésnövelő anyagok engedélyeztetésével kapcsolatos biológiai
vizsgálatok és hatékonysági kísérletek viszont nagyon sok munkát jelentenek.
Az NKFP keretében konzorciumi tagként két programban vesz részt a talajvédelmi szakterület 2001 óta. A „Szabályozási alternatívák a diffúz foszforterhelés
csökkentésére a Balaton vízgyűjtőjén” című fejlesztési témában talajminta vétellel, a minták laboratóriumi vizsgálatával és térinformatikai adatbázis készítésével veszünk részt. A másik témakör, a „D-e-Meter, az intelligens földminősítő
rendszer” című pályázat, amelyben a földértékelés kifejlesztésében és mintaterületi tesztelésében vállaltunk feladatokat.
A talajvédelmi felügyelők munkája a jogszabályok megjelenésével jelentősen
megnőtt, így például nagyon sok új feladatot jelent az Európai Uniós csatlakozást megelőző jogharmonizáció keretében megalkotott 49/2001. (IV. 3.) sz. kormányrendelet („nitrát direktíva”) és az 50/2001. (IV. 3.) sz. kormányrendelet
(szennyvíziszap mezőgazdasági területen történő felhasználásának szabályozása) végrehajtásából adódó hatósági, ellenőrzési feladatok ellátása.
A 80-as évek második felétől egyre fontosabb szerepet kaptak a számítógépek
és az informatikai rendszerek. Eleinte a laboratóriumokban a mérőműszerek vezérlését és az adatok gyűjtését ugyanaz a PC végezte1992–1994 között, a talajvédelmi laboratóriumon belüli helyi hálózatot alakítottunk ki, amely az ICP mérőműszert vezérlő PC-t és az adatfeldolgozó számítógépeket fűzte fel. Ezen a hálózaton keresztül a mért adatok egy része már automatikusan került be a feldolgozórendszerbe, jelentősen könnyítve az adatfeldolgozók munkáját.
A technika további térhódítása során (1998-ban) létrejött állomásunkon a
strukturált informatikai hálózat, amelynek keretében összeköttetésbe került az
intézmény valamennyi munkaterülete és épülete. A feladatok és számítógépes
szakmai programok számának növekedésével egyidejűleg, növekedett az állomási számítógépek száma is. Elérhetővé vált az intézményi számítógépeken az
Internet hozzáférés, megvalósult az elektronikus levelezés lehetősége, s bevezettük a számítógépes iktatást.
A növényvédelmi hatósági munka területén üzembe helyeztük az új, Windows-alapú növényegészségügyi programrendszert (PHYSAN), a biológiai laboratórium területén pedig a növényvédelmi előrejelzési programrendszert (NIR).
A különböző szakterületekhez tartozó laboratóriumokban ma már szinte valamennyi mérőműszert számítógép vezérel.
Szakembereink folyamatosan számítástechnikai képzéseken vesznek részt,
hogy a rájuk bízott technikát szakszerűen tudják üzemeltetni. A számítógépek
száma intézetünkben – összeadva a műszervezérlő, a folyamatirányító, az adatfeldolgozó és a laptop számítógépeket – ma már 86 db, amelynek átlagosan
mintegy fele üzemel hálózatra kapcsolva, helyi és hálózati nyomtatókkal.
Ebben az 1992-től napjainkig tartó időszakban lényeges változások történtek
intézményünk gazdasági és pénzügyi felépítésében, hátterében. A fent jelzett
időponttól Nagy Ferencné a gazdasági vezető, aki régebben (1969-től) beosztottként dolgozott ezen a területen és 1989–1991 között a Velencei Intézet gazdasági vezetője volt. 1995-ben – létszámleépítés kapcsán – három megyei FM intézmény pénzügyi és gazdasági tevékenységét egy megyei osztályba vonták össze.
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Szerencsére az intézményünk helyzetét jól ismerő Nagy Ferencnét, korábbi
gazdasági vezetőnket nevezték ki osztályvezetőnek, aki napjainkig betölti ezt
a tisztséget.
Dióhéjban ennyit vázolhattunk fel az elmúlt 50 év történetétéből. Tudjuk,
hogy az összefoglalás nem teljes, nem részleteztünk sok – igazából arra érdemes – eseményt, bizonyára kimaradtak fontos történések, eredmények. Jelentős
személyiségeket, szívünknek kedves kollégákat talán nem említettünk. Mégis, a
szerkesztőbizottság abban reménykedik, hogy azokban az olvasókban, akik az
elmúlt időszakban részesei voltak intézményünk életének, az itt leírtak további
gondolatokat ébresztenek. A fiatal kollégák megismerhetik a növényvédelem
„hőskorszakát”, s lesz kedvük folytatni a krónikát.
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Az elmúlt 50 évben foglalkoztatott,
de ma már nem aktív dolgozóink

Alexits Rita
Arany Jánosné
Árvai Gábor
Aubrecht Erzsébet
Babirák Katalin
Babirák Mihályné
Kovács Katalin
Bacsa Jánosné
Bajnok Imre
Bakoczi Géza
Bakóczyné Slott Edit
Bakonyi Istvánné
Kevevári Erzsébet
Bakos András
Baky Bencze
Balogh Egon
Balogh József
Bánoczki Sándor
Bányai József
Bányai Józsefné
Bárándi Miklós
Bárány Károly
Baranyai Ferenc
Barátki Imréné
Barkász Lászlóné
Horák Ágnes
Barkó Károly
Bártfainé Gelencsér Teréz
Bartos Pál
Bátki László
Beczner László
Beczner Lászlóné
Belháziné Szűcs Mária
Bencs Ibolya
Benkő István Mihály
Bíró Ágnes
Blázsovits János
Bocskov J. Péter

Bocskov J. Péterné
Bódai János
Bogdán János
Bognár Bálintné
Bognár Ferenc
Bognár Ferencné
Bognár Lászlóné
Murber Erzsébet
Bognár Nándor
Borda Gézáné
Burghardt Mária
Bordás Katalin
Borisz László
Borisz László ifj.
Borisz Lászlóné
Boros György
Borsi Gábor
Borsik László
Borsik Lászlóné
Borsiné Ónody Klára
Borsos Jenő
Bosnyák József
Botyánszki Endre
Bozsér József
Bozsér József ifj.
Bölcz Melinda
Brandstetter István
Budai Istvánné Uszkay Anna
Bujáki Pál
Buku Imréné
Burghardné Aggteleky Éva
Buriánné Kerékgyártó Anikó
Csanády Ágnes
Csik Gyula
Csik József
Csík Károly
Csókáné Hamvas Márta
Csurgai Zsuzsanna
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Csurgó Ágnes
Csurgó Dénes
Csurgó Gábor
Csurgó Józsefné
Czigány Lajosné Fejes Mária
Czipóné Takács Tímea
Dávid Lajos
Dezséry Máté
Dezséry Máténé Tóth Mária
Dicső Sándor
Diósi Pál
Dobi László
Dobos József
Dobrán Györgyné
Domján József
Dorgai Csaba dr.
Dömsödi Gyula
Dömsödi János
Dömsödi Pál
Dőri György
Draskovics Sándor
Dubecz Simonné
Dudar János
Elbert Mihály
Enyedi Éva
Enyedi József
Enyedi Rudolf
Erdélyi István
Erdő Sándor
Erdő Sándorné
Erős Ferenc
Erős György
Erős István
Erős József
Fábián Attilánné Hamar Éva
Farkas Ferenc
Farkas Ferencné Óvári
Kornélia

Farkas József
Farkas Józsefné
Farkas Károlyné
Bicskei Éva
Felkay Edvinné Fejér Edit
Fervágner Vilmos
Fésű János
Finta Károly
Finta Károly ifj.
Finta Rózsa
Fintáné Müller Zsuzsanna
Fodor András
Fodor Júlianna
Főglein Ferenc
Főglein Ferencné
Földi Ernőné Komlós Ilona
Fövényi István
Fövényi Istvánné
Frank István
Fülöp Ferenc
Fülöp István
Fülöp István ifj.
Fülöp Sándor
Füredi István
Füredi Zsolt
Füri György
Fűri Györgyné
Füri László
Gajárszky Győző
Galambos István
Galambos József
Galambos Tibor
Gáncs Józsefné
Molnár Ilona
Garai Ágoston
Garbacz István
Gertnerné Szabó Erzsébet
Giesz Károly
Gilice László
Gimesi Antal
Gódor József
Gondos László
Gödölei József
Gránitz Ernő
Gránitz Gézáné
Fűrész Mária
Gránitz Imre ifj.
Gránitz Károly
Gránitz Károly ifj.

Gránitz Károlyné
Südi Erzsébet
Gránitz László
Gránitz Lászlóné
Grőber Imre
Grüner Lászlóné
Szabó Magdolna
Gurics Árpád
Gurics Árpádné Varga Éva
Gyimesi Gyula Attila
Gyimóti Lajosné
Babirák Teréz
Gyulaváriné Mátés Anikó
Hajcsik Béla Vilmos
Hajdu Béla
Hajdu Frigyes
Hajdú György
Hajdú József
Hajdú Pál
Hajdú Pálné Faragó Mária
Hajnali János
Halász Judit
Hamar György
Hamar Györgyné
Harcsa István
Ható Imre
Hegedűs András
Hegedűs Csaba
Hegedűs Sándor
Héger János
Hegyi György
Heider Józsefné Finta Rózsa
Heidinger József
Heim János
Heincz László
Heincz Ottó
Hercegfalvi János
Hetényi Sándor
Horák Józsefné
Horgoly Mátyás
Horpácsi Tivadar
Horváth Ferenc
Horváth Imre
Horváth István
Horváth István dr.
Horváth József
Horváth Lajos
Horváth Lászlóné
Varga Györgyi
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Horváth Sándor
Horváth Sándor ifj.
Horváth Zoltán
Horváthné Novák Éva
Hufnagel József
Hujber József
Jábor Sándor
Jankovics István
Jánosy Géza
Járó Sándor
Joó Margit
Joó Zoltán
Joós József
Józsa Erzsébet
Bozsér Józsefné
Józsa Imre
Juhász Lajos
Juhász Pál
Kajtor József
Kajtor Sándor
Kalló Sándor
Kálmán Lászlóné
Berkes Sarolta
Kálmán Zoltán
Kandlovics Lászlóné
Pósa Ilona
Kapcsándi Ernő
Karanicz János
Karanicz Jánosné
Enyedi Teréz
Karsai József dr.
Kassai Pál
Katavics László
Katona Ferenc
Kedves Sándor
Keilbach Jánosné
Gecova Georgina Gina
Képíró Éva
Kerékgyártó Imréné
Préda Margit
Kerékgyártó Pál
Kernács József
Kiglics László
Kincses Hilda
Kincses Valéria
Kisfalusyné Rétlaki Irén
Kiss Béla
Kiss Dániel
Kiss Imre

Kiss István
Kiss Jenőné
Kiss Jenőné Igari Margit
Kiss Kálmán
Kiss Károlyné
Pálinkás Rozália
Kiss Lajos
Kiss Lajosné
Kiss László
Kiss Lászlóné
Stróbl Erzsébet
Kiss Sándor
Kiss Tamásné Borisz Edit
Klausz György
Klauz Lászlóné
Kovács Veronika
Klein Istvánné
Klemán János
Kocán János
Koczka Szilvia
Kojnok Róbert
Kokán Lászlóné
Tiber Erzsébet
Kollár Lajos
Komjáti Jánosné
Bozsoki Erzsébet
Komjáti Valéria
Kondár László
Kondárné Elekes Katalin
Korcsmár Gyula
Korcsmár Gyuláné
Kornis Károly
Kovács Árpád
Kovács Bálint
Kovács Gábor
Kovács Jánosné
Kovács Lajos
Kovács László
Kovács László Ádám
Kovács Mihály
Kovács Mónika
Kovacsics Béla
Kozári Zsuzsanna
Kozma József
Köllő Béla
Köllő Béláné
Kőrösi János
Kőszegi Erzsébet
Kőszegi György

Kőszegi József
Kőszegi Józsefné
Kőszegi Krisztián
Krammer Péterné
Mikola Cecilia
Kranauer János
Kratancsik Dénes
Kratancsik Erzsébet
Kratancsik Gyula
Kratancsik Imre
Kratancsik József
Kratancsik Lukácsné
Galambos Erzsébet
Kratancsik Magdolna
Kratancsik Mária
Krausz Márton
Krommer Péter
Kudron István
Kupai József
Kupi Árpád
Kusnyér Péter
Kutai Gáborné
Kratancsik Erzsébet
Kuti Sándor
Kükedi Endre dr.
László Géza
László Józsefné
Lendvai András
Lengyel Katalin
Lengyel Mihály
Leposa Ferenc
Lovász István
Lőrinc László ifj.
Lőrincz Katalin
Lőrincz László
Lőrincz Mária
Lucsány Sebestyénné
Ludmann Ágota
Ludmann Erika
Ludmann László
Ludvig József
Lukács Dezső
Lukács Károly
Madarász Ferencné
Dajka Rozália
Magra Istvánné
Moló Terézia Éva
Magyar Éva
Magyar Ferenc
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Magyar Sándor
Major Géza ifj.
Major János
Major József
Major László
Major Lászlóné Agács Ilona
Major Lászlóné
Fölser Margit
Majsai János
Makács Károly
Makkai Mihályné
Makó András
Makó Sándor
Márton István
Marton Mária
Marx Ignác
Máté Éva
Máté György
Mekota István
Mészár Emil
Mészáros Gábor
Mészáros József
Meszlényi András
Mikéné Mile Klára
Moharos Ferencné
Makó Gizella
Moharos László
Moldicz György
Molnár Dániel
Molnár Erzsébet
Molnár István
Molnár Istvánné
Füle Mária Erzsébet
Molnár János Attila
Molnár József
Molnár Józsefné
Molnár László
Molnár Márton
Molnár Mártonné
Molnár Tibor
Molnár Tiborné
Mező Mária Magdolna
Moravszki Gyula
Mráz Ferencné Balla Mária
Murai Rita
Murbert Imre
Nagy Andrásné
Nagy Margit
Nagy Barnabás

Nagy Ferencné
Szeredi Mária
Nagy György
Nagy István
Nagy Jenő
Nagy József
Nagy Júlia
Nagy Károly
Nagy Lajos
Nagy László
Nagy Miklós
Nagy Pál János
Nagy Péter
Nagyné Dunner Katalin
Nemes Andrea Gizella
Nemes Jánosné
Kerékgyártó Gizella
Nemeskény Gyula
Németh Ferenc
Németh Imre
Németh István
Németh Júlia
Németh László
Németh Sándor
Némethné Magyar Klára
Nenoff Teodóra
Nyilas Elek
Oláh Béla
Oláh Farkas
Oláh Farkasné
Oláh József
Oláh Viktor
Orgoványi Gyula
Orisek Béla
Orisek Károly
Orisek Lászlóné
Zsovák Júlianna
Oros Judit
Orosz Sándor
Oroszné Szabó Anna
Ötvös Aladárné
Babirák Anna
Pájovics Mihály
Paksi Krisztina
Pál Gyula
Pálfy Katalin
Pálinkás Ferenc
Pálinkás Imre
Pálinkás Tibor

Panyik János
Paor János
Papp Imre
Pataki Ignác
Pataki László
Paulait László ifj.
Paulovits László id.
Paulovits László ifj.
Paulovits Lászlóné
Pekk Gyöngyvér
Pemsza Zoltán
Pénzes János
Peterdi László
Pethe Imre
Pethes István
Pocsai Emilné Bak Ilona
Polgár Szvetlána Petrova
Policzer Ágnes
Pósa József
Pósvainé Kiss Hajnalka
Pozsgai János
Pribék István
Pribelszki Mária
Puchmüllerné
Madarász Júlianna
Rabcsánszki Árpád
Rabcsánszki Árpád ifj.
Rácz R. Éva Radó Miklósné
Radó Miklós
Radványi Éva
Retezi István
Retezi Istvánné Papp Ilona
Retezi József
Rigó Andrásné
Barátki Anikó
Rimavölgyi Lajos
Rischl Edit Kiss Szilárdné
Rithmüller Róbertné
Tóth Annamária
Rosta József
Röthler Mariann
Sági István
Sándor Béla
Sárközi Lajos
Sárvári László
Sárvári Lászlóné
Hungler Margit
Sasvári János
Schneider József
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Schneider Józsefné
Schneider Józsefné
Szabó Erika
Schwaller Mihályné
Jónás Magdolna
Sebestyén Endre
Sellei Jenő
Siki Károly
Silhány László
Simon Imre
Simon Irén
Simon Lajos
Simon Zsuzsa
Sisa Mihály
Slott Imre
Somogyi Antal
Somogyi László
Somogyi Lászlóné Perta Éva
Stendl Emil
Stokinger János
Südi József
Szabó Ágnes
Szabó Erzsébet
Szabó Éva
Szabó Ferenc
Szabó Imre
Szabó Imréné Huszár Szilvia
Szabó István
Szabó Istvánné Takács Edit
Szabó János
Szabó József
Szabó Melinda
Szabó Sándor
Szabó Sándorné
Katroczó Erzsébet
Szabolcsi Péter
Szabóné Farkas Mária
Szakács István
Szakáll Mihály
Szántó Ilona
Szárai János
Szarvady Ágnes
Szarvady Józsefné
Szejberling Klára
Székely János
Székely Zsuzsa
Széles István
Szeles Péter
Szemerei György

Szendrei Gábor
Szendrei Károly
Szendrei Lajos
Szendrei Lukácsné
Szendrei Sándor
Szepesvári László
Szigeti Tamás
Szigetvári Elemér
Szigetvári Imre
Szilaj Attiláné
Kerékgyártó Aranka
Szineg Lászlóné
Stotringer Rózsa
Szirony Mária
Szloboda Anna
Szolga László
Szombauer István
Szombauer Istvánné
Szőcs Györgyné
Szögi Imréné
Hadlaczki Rozália
Szőke Gabriella
Szűcs Béla
Szűcs Ilona
Szűcs József
Szűcs Józsefné
Szűcs László
Szűcs László II.
Szűcs Rezső
Tabacsik István
Tajthy Károlyné
Galántai Mariann
Takács György
Takács István
Takács József
Takács László
Takács Lászlóné
Balogh Zsuzsanna
Tálai János
Tálos Tamás
Tanka Csaba
Tatai János
Tátrai Béla
Tégli Sándor
Telepó János

Terék Sándor
Tiber József
Tiber Józsefné Kiss Erzsébet
Tímár István
Tisza Zsuzsanna
Tolnai Júlia
Tóris Sándor
Torma Györgyi
Torma József
Torma Lászlóné
Haltzheim Györgyi
Tornóczi Erzsébet
Tóth Ádám
Tóth Ádámné
Ráthonyi Beatrix
Tóth Endre
Tóth István
Tóth József
Tóth László
Tóth László dr.
Tóth Lászlóné
Tóth Sándor
Tóth Tibor
Tóthné Horváth Margit
Török Béla
Török Károly
Török Károlyné
Török Lajos
Török Lajosné
Murányi Margit
Török Pál
Török Sándor
Törzsök József
Trabek Frigyes
Trabek Magdolna
Trungel László
Tudós Zsuzsanna
Kiszelyné
Tunikolt Ferenc
Tunikolt Ferencné
Szallai Teréz
Uduth Miklós
Urfi Jenőné
Váczi László
Váczi Piroska
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Vadasfalvy Lajos
Vagyóczki Gáborné
Schlaghammer Margit
Vajda László
Vajer Mátyásné
Szirják Zsuzsanna
Varga Éva
Varga István
Vass Anna
Vass Ferenc
Végi Ferenc
Végvári Antal
Vén László
Vida Andrea
Vida József
Vincze Tibor
Virág László
Visy Imre
Vojtkó István
Volent György
Volner Ottó
Vorák Lászlóné
Wenál Margit
Vörös József
Vranek József
Wachler Ferencné
Vámos Erzsébet
Winkler István
Wurczinger János
Zágoni Jenő
Zehetbauer Alajos
Zelei Gyula
Zemanek Nándor
Zentai Mária
Zólyomi Bálint
Zsetnyai Antal
Zsigmond László
Zsohár Imre
Zsovák Béláné
Hegyi Rozália
Zsovák József
Zsovák Lukácsné
Marx Mária
Zsovák Sándorné
Zvara Zoltán

1989–1991 között
szolgálatunk tatai kirendeltségén
foglalkoztatott dolgozók

Hárskuti Attiláné
Árvai Katalin
Horváth József
Horváthné
Tóth Zsuzsanna

Kiss Szilárdné Rischl Edit
Prém József
Stamler Sándorné
Szikvai Zsuzsanna
Sztahura Erzsébet
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Titkos Attila dr.
Vető Miklósné
Kerek Katalin
Vass Ferenc
Vörös Ferenc

A Fejér Megyei
Növény- és Talajvédelmi Szolgálat dolgozói
az évkönyv készítése idején
Megjegyzés: dőlt betűvel szerepelnek azok a dolgozók,
akik nem intézményünk állományában foglalkoztatottak

Annók Lászlóné
Antal Kristóf
Bak Józsefné
Babirák Erzsébet
Bartos Gyula
Bartos Károly
Bartos Károly ifj.
Benke Lajos Sándor
Botos Ferencné Kiss Edit
Böcz Attila
Czigány Lajos
Czinka Istvánné Retezi Éva
Cseh Sándor
Csizy Valentina
Csombokné
Nazdraveczki Gyöngyi
Domak Béla
Domak Béláné
Dőri László
Farkas Béláné
Subert Magdolna
Frits Jánosné
Babecz Erzsébet
Garamvölgyi Vilmos
Garamvölgyiné
Borbély Zsuzsa
Gránitz Gáspár
Gyulai Balázs
Hadlaczky Györgyné
Szombauer Marianna
Hajdú Frigyesné Rüll Márta
Hamvai Károlyné
Sebestyén Zsuzsanna
Havasné Tártai Éva
Hegyi Miklósné
Lőrincz Júlianna
Horák József
Horváthné Kratancsik Edit

Izsányi Józsefné
Kiss Erzsébet
Járó Ilona
József Áron
Juhász Györgyné
Kélig Róbertné Farkas Ilona
Kemény Péter
Kertész Sándorné
Czifra Valéria
Kiss Dániel
Kissné Csikós Csilla
Kocsis László
Kovács József
Kucsera Sándor
Láncziné
Kratancsik Magdolna
Lendvai András
Lengyel József
Lovász Istvánné
Ábrahám Erzsébet
Magyar György
Major Edit
Major Gézáné Varga Margit
Markóné Gazdag Andrea
Márkus Istvánné
Mészáros Vincéné
Mihályi Györgyné
Milinkó Erika
Molnár Károly
Moravszki Gyuláné
Landi Katalin
Nagy Antalné Németh Ildikó
Nagy Éva
Nagy Ferenc
Németh Roland
Némethné Szabó Gabriella
Nyerges Klára dr.
Pálfi Antalné Török Anikó
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Pálmai Ottó dr.
Pálvölgyi Péterné
Lelkes Katalin
Papp Gyuláné
Pardi József
Pénzes József
Pocsai Emil dr.
Rabcsánszki István
Radicsné Oros Judit
Rajhonáné Lenkei Tünde
Retezi Lajosné
Bakos Erzsébet
Riedl Berta
Sándor Flórián
Schieder Ferenc
Solymosné Majzik Etelka
Szabó György
Szabóné Kele Gabriella
Szendrei Gáborné
Kiss Katalin
Szeőke Kálmán dr.
Szikora Péter
Szineg György
Takács Istvánné
Hamar Györgyi
Tepszis Tamás
Tóth László
Tóth Pál István dr
Törökné Fellner Márta
Váczi László
Veréb Attila
Volent Ákos
Zvara Éva Csurgó Éva
Zsolnai Balázs
Zsovák Károly
Zsovák Zoltánné
Lőrincz Edit
Zsovákné Hangyál Rozália
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Zárszó

E jubileumi emlékkönyv a félévszázados emlékezésen túl felhívja a
figyelmet az ország legnagyobb illetve legrangosabb ilyetén szolgálatára, amely ötven esztendőn át megbízható partnere volt az
agrártársadalom érdekeltjeinek. A kiadvány szerzői és szerkesztői a
kortörténet, a múlt bemutatásán kívül a tiszteletet parancsoló fejlődést
is bizonyítják soraikkal.
Amikor megjelenik történeti könyvecskénk, már az Európai Unió teljes jogú tagjaiként éljük az új helyzet adta mindennapjainkat.
Vitathatatlan, hogy a május elsejei csatlakozással az európai piac
közvetlenebb szereplőivé válunk, ám jogos aggodalmakkal kísérve a
nagy eseményt. Természetesen az tény kérdése, hogy ezzel a lehetőségeink nőttek meg. Az előnyökért pedig igazi vállalkozói versenyben kell
küzdenünk, melynek eredményeként jelenlegi pozícióinkat az értékeinken alapuló teljesítmények árán tudjuk megtartani.
Ebben a folyamatban az intézet valamennyi volt és jelenlegi munkatársa, ki-ki a maga területén vett részt, így megérdemelt az elvárás: az
agrárium szereplői az Unió kötelékében is találják meg a családjuk boldogulásához vezető saját utat.
Mindannyiunknak kívánom, immáron „európai állampolgárokként” tisztességgel képviseljük tehetséges elődeink jó hírnevét, hogy
ezáltal válhassunk sikeres igazi magyarrá. Mindezt határon innen és
túl értetődően tegyük, s tehessük jó egészségben!

Dr. Szalay Attila
felelős szerkesztő
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Köszönetnyilvánítás

Ünnepi kiadványunk megjelentetéséhez két fontos dologra volt szükség: hiteles
információk alapján megírni történetünket és pénzügyi feltételeket teremteni a
kiadáshoz.
Már két évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy készítünk egy kiadványt 50 éves történetünkről, de a kezdeti időszakról kevés ismeretünk volt. Nyugdíjas kolléganőnk, Kratancsik Lukácsné vállalta azt, hogy a régi idők eseményeit feleleveníti és írásba foglalja. Így született meg kiadványunk alapja, amelyre építve jelenlegi szakterület-vezető kollégáink elkészítették az elmúlt 20–25 év anyagát. Egy
szerkesztőbizottság dolgozott az egységes szemléletű anyag összeállításán, ebben a munkában kiemelkedő munkát végzett dr. Nyerges Klára. Mivel jubileumi évkönyvünk megjelentetése lehetőségeinket meghaladó költséget igényelt,
partnereink segítségére volt szükségünk. Hozzájárultak a kiadáshoz:
– Agro-Chemie Kft.
– Arysta Agro Magyarország Kft.
– BASF Hungaria Kft.
– Bayer CorpScience
– Biomark Kereskedőház Rt.
– Budapesti Vegyiművek Rt.
– Crompton Europe B.V. Magyarországi Kereskedelmi Képviselet
– Dow AgroSciences Hungary Kft.
– Dupont Magyarország Kft.
– Magyar Kwizda Kft.
– Monsanto Kereskedelmi Kft.
– Nitrokémia 2000 Rt.
– Organova Biotechnológiai- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
– Summit-Agro Hungaria Kft.
– Syngenta Kft.
– Transcenter Kft.
– VG Agro Kft.
Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában segített ebben a munkában!
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