
2. Kijelentem, hogy velem szemben a közigazgatási és igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekrõl  szóló

6/2011. (II. 24.) KIM rendelet 6.  § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

3. Elismerésben részesítésem esetére hozzájárulok nevemnek a Hivatalos Értesítõben, valamint a minisztérium

honlapján  való közzétételéhez.

Dátum

.......................................................................

elismerésre jelölt aláírása

A vidékfejlesztési miniszter 14/2011. (II. 24.) VM rendelete

a zöldség szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról  szóló 

50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról  szóló 2003. évi

LII. törvény 30.  §-a (2) bekezdésének c)–e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  §-ának a) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1.  § (1) A zöldség szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról  szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet

(a továbbiakban: R.) 1.  §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya kiterjed]

„c) a zöldség vetõmagvak elõállítására, feldolgozására, kiszerelésére, forgalmazására, minõsítésére és ellenõrzésére,”

(2) Az R. 1.  §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya kiterjed]

„e) azokra a természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, akik

szaporítóanyag elõállítók és árutermelõk részére  való forgalomba hozatal céljából, hivatásszerûen folytatnak

1. szaporítóanyag elõállító,

2. feldolgozó,

3. kiszerelõ,

4. forgalmazó, vagy

5. palánta elõállító (tároló, kezelõ)

tevékenységet,”

(3) Az R. 1.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A regisztrált tájfajták és az elismert házikerti fajták esetében e rendelet elõírásait a külön jogszabályban foglalt

eltérésekkel kell alkalmazni.”

2.  § (1) Az R. 2.  §-a a következõ 26/a. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

„26/a. import vetõmag: az a Magyarország területére beszállított vetõmag, melyet nem az Európai Unióban

minõsítettek és az Európai Unión belül elsõ forgalomba hozatalára a Magyar Köztársaság területén kerül sor,”

(2) Az R. 2.  §-ának 32. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„32. kis mennyiség: az egy üzem által hajtatási telephelyenként hajtatási fajtákból történõ elõállítás, illetve forgalomba

hozatal esetén legfeljebb évi 10 000 db, dughagyma esetében 200 kg, valamint fiókhagyma esetében 100 kg,

mindösszesen 150 000 db palánta,”

3.  § (1) Az R. 6.  §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az 1. számú mellékletben és a Nemzeti Fajtajegyzék B. részében felsorolt zöldségfajok államilag elismert vagy a Közösségi

Fajtajegyzékben szereplõ fajtáinak vetõmagját – a nemesítõ vagy a fajtafenntartó szándékának megfelelõen – a következõ

kategóriákban lehet forgalomba hozni:]
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„d) standard vetõmagként az olyan vetõmagot,

1. amely kellõen fajtaazonos és fajtatiszta,

2. amelyet elsõsorban árutermelésre szánnak,

3. amelyet a fajtafenntartás folytonosságának biztosítására – a fajtafenntartó felelõsségével a fajtafenntartás

elfogadott gyakorlata szerint – használnak,

4. amely eleget tesz a 3. és 4. számú mellékletben megállapított vetõmag-minõségi feltételeknek,

5. amelyet a rendelet elõírásainak megfelelõen utóellenõrzésnek vetnek alá az elõírt fajtaazonosság és fajtatisztaság

igazolása érdekében.”

(2) Az R. 6.  §-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben az Európai Unióban elit, certifikált vagy standard minõsítésû vetõmagból hiány lép fel, az MgSzH

engedélyével olyan vetõmag is forgalmazható, amely a 3. és 4. számú mellékletben elõírt minõségi követelményeknek nem

felel meg, vagy az 1. számú mellékletben felsorolt fajok esetében nem szerepel sem a Nemzeti Fajtajegyzékben, sem

a Közösségi Fajtajegyzékben. Az MgSzH az engedélyt a forgalmazó kérelmére a fajtabejelentõ vagy hazai képviselõjének

elõ zetes írásbeli hozzájárulásával és a termékpálya szerinti terméktanács egyetértésével – az Európai Bizottság

felhatalmazása esetén – adja meg. Az engedély csak az adott tételre és meghatározott idõtartamra vonatkozhat. Az adott

fajta vetõmagjának egyes kategóriái esetében a megfelelõ kategóriára elõírt hatósági vagy szállítói címkét kell használni.

A Nemzeti Fajtajegyzékben és a Közösségi Fajtajegyzékben nem szereplõ fajták esetében a címke barna színû. A címkén

minden esetben fel kell tüntetni, hogy a vetõmag kevésbé szigorú követelményeknek felel meg.

(6) A keverék az ugyanazon faj különféle fajtáihoz tartozó certifikált, illetve standard szaporítási fokú vetõmagjából állhat.

A keveréket a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy a Közösségi Fajtajegyzékben szereplõ fajtákból, csak fajtaazonos és fajtatiszta

fémzárolt vetõmagtételekbõl lehet elõállítani, és csak kis kiszerelésben, a benne levõ fajták megnevezésével, vagy termék-,

illetve márkanévvel lehet forgalomba hozni. A fajta megjelöléssel ellátott keverék esetében a fajták arányát százalékban is

fel kell tüntetni, termékmegnevezés esetén az aránynak állandónak kell lennie.”

4.  § Az R. 7.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7.  § (1) A tagállamokban jogszerûen elõállított, illetve forgalomba hozott zöldségvetõmag a (2) bekezdésben foglalt

kivétellel a Magyar Köztársaság területén forgalomba hozható.

(2) Csemege és pattogató kukorica, tökfélék, padlizsán, valamint paradicsom esetében a forgalomba hozatal feltétele

a géntechnológiailag módosított szervezet (a továbbiakban: GMO) tartalomra vonatkozó hatósági laboratóriumi

mérési jegyzõkönyv csatolása.”

5.  § Az R. 8.  §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8.  § (1) Harmadik országból származó zöldségvetõmag csak az e rendeletben foglalt elõírásoknak megfelelõen

forgalmazható. Csemege és pattogató kukorica, tökfélék, padlizsán, valamint paradicsom esetében a forgalomba

hozatal feltétele a GMO tartalomra vonatkozó magyar hatósági laboratóriumi mérési jegyzõkönyv csatolása.

(2) Hivatalosan vizsgált szuperelit, elit és certifikált vetõmag esetén a fajtát és a vetõmag minõségét nemzetközileg

elfogadott vetõmag minõsítõ okmányokkal kell igazolni. Amennyiben az Európai Unió a harmadik ország minõsítési

eljárását egyenértékûnek ismeri el, akkor kérésre az MgSzH az adott vetõmagtételt hatóságilag minõsítettként elismeri.

A harmadik országból származó vetõmagtételek csak az MgSzH minõsítése, illetve utóellenõrzése után hozhatók

forgalomba.”

6.  § Az R. 13.  §-ának (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A standard szaporítást az MgSzH és az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága fajonkénti 

bontásban – a vetõmag elõállítótól függetlenül –, a vetõmag-szaporító táblák legfeljebb 15%-áig terjedõen ellenõrzi.

(7) A standard szaporítások saját jogon minõsített vetõmagtételeibõl a vetõmag elõállítónak, a hivatalosan mintázott

és minõsített vetõmagtételeibõl a fémzárolónak az utóellenõrzéshez mintát kell képeznie, amit három évig sértetlenül 

meg kell õrizni. Az MgSzH a termékpálya szerinti terméktanáccsal történt egyeztetés után évenként meghatározott faj

körben vagy tételkörbõl utóellenõrzést (kisparcellás fajtaazonosító vizsgálatot) végez.”

7.  § Az R. 15.  §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) Csávázott vetõmagtétel esetén a kísérõcímkéken vagy okmányokon, valamint a csomagoláson fel kell tüntetni

a csávázószer kereskedelmi nevét vagy hatóanyag-tartalmát. Kis kiszerelés esetén a magkezelés, illetve csávázás

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 17. szám 3811



tényét a tasakon jelölni kell. Csávázásra kizárólag olyan anyag használható, amely a növényvédõszerek

engedélyezésére vonatkozó jogszabályban foglalt elõírásoknak megfelel.”

8.  § Az R. 18.  §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az MgSzH által kiadott engedély megszerzésének feltétele a szántóföldi ellenõrzési és minõsítési ismereteket

bizonyító, az MgSzH-nál teljesített szakmai elméleti vizsga, valamint gyakorlati felkészülés és gyakorlati vizsga,

továbbá a (2) bekezdés a) pontja szerinti feltétel teljesítése.

(6) Az MgSzH köteles a vizsga elméleti anyagát elõ zetesen nyilvánosságra hozni, valamint a szükséges felkészítést és

vizsgáztatást megszervezni.”

9.  § Az R. 19.  §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A mintavételre és vizsgálatra alkalmas akkreditált laboratórium személyi feltételei a következõk:]

„a) az adott fajok mintavételi és vizsgálati ismereteibõl az MgSzH-nál vizsgázott, legalább egy fõ felsõfokú

végzettséggel és egy fõ középfokú végzettséggel rendelkezõ mintavevõ, magvizsgáló,”

10.  § (1) Az R. 21.  §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A szuperelit szaporítások szántóföldi ellenõrzése és dokumentálása a nemesítõ feladata. Hivatalos minõsítést kell

alkalmazni, ha a szaporítást közvetlenül certifikált vetõmag elõállítására szánják.”

(2) Az R. 21.  §-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A vetõmag elõállítója a szántóföldi ellenõrzési kérelmet szuperelit vetõmag esetében az az MgSzH-hoz, elit, I. fokú

és II. fokú vetõmag esetében az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságához az erre

rendszeresített ûrlapon

a) tavaszi vetésû növények esetében a következõ idõpontokig:

aa) borsó  március 31. napjáig,

ab) sóska, spenót  április 15. napjáig,

ac) egyéb tavaszi vetésû növények május 20. napjáig,

ad) palántázott növények  június 1. napjáig,

b) õszi vetésû növények esetében szeptember 30. napjáig

köteles benyújtani. Pótbejelentésre, a fenti határidõk utolsó napját követõ 30. napig van lehetõség. Bejelentés

módosítására visszavonására az elsõ ellenõrzés idõpontját megelõzõ munkanapig van lehetõség.

(6) Az MgSzH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága a vetõmag-szaporítás

bejelentését akkor fogadja el, ha azt a vetõmag-elõállító az erre rendszeresített nyomtatványon jelenti be és

az anyamag származását igazolja. Nem magyarországi fémzárolású csemege és pattogató kukorica, tökfélék,

padlizsán, továbbá paradicsom esetében a vetésbejelentés elfogadásának feltétele a GMO tartalomra vonatkozó,

uniós hatóság által kiállított laboratóriumi mérési jegyzõkönyv csatolása. Az illetékes megyei kormányhivatal növény-

és talajvédelmi igazgatóságának a GMO tartalomra vonatkozó nyilatkozatot továbbítania kell az MgSzH-hoz.”

(3) Az R. 21.  §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A szántóföldi szemlén az 5. számú melléklet elõírásainak betartását kell ellenõrizni. A hivatalos szemlézõ a szántóföldi

szemle idõpontjáról legalább három munkanappal a szemle elõtt értesíti a vetõmag elõállítóját, aki köteles erre az idõre

a szemle feltételeit biztosítani. A hivatalos szemlézõ a szemlén tapasztalt megállapításait a szántóföldi ellenõrzési

jegyzõkönyvben rögzíti, egyúttal intézkedési javaslatot tesz a vetõmag elõállítójának a hiányosság megszüntetésére. Ha

a vetõmag elõállítója a szántóföldi ellenõrzési, illetve a hatósági ellenõrzési jegyzõkönyvben rögzített a termés

fajtatisztaságát nem befolyásoló, helyrehozható hiányosságot az elõírt határidõre nem szünteti meg, illetve

a vetõmag-szaporítás továbbra sem felel meg az elõírt követelményeknek a táblát vagy annak egy részét alkalmatlannak

kell minõsíteni és annak termését a továbbiakban a minõsítési folyamatból ki kell zárni.”

11.  § Az R. 22.  §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A vizsgálatról a laboratórium írásban értesítést ad ki.”

12.  § (1) Az R. 23.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A vetõmag-elõállítást

a) szuperelit szaporítási fok esetében hatósági szántóföldi ellenõrzésben kell részesíteni, kivéve, ha azt

a fajtafenntartásért felelõs személy, illetve az általa megbízott személy vetõmagtermesztõként saját hatáskörben

végzi és a termést vetõmagtermesztõként közvetlenül elit vetõmag-szaporításra használja fel;
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b) elit és certifikált vetõmag esetében kizárólag hatósági minõsítésben kell részesíteni;

c) standard vetõmag esetében a vetõmag elõállítója saját jogon minõsítheti. A saját jogú minõsítés feltételeinek

hiánya [19.  § (2)–(4) bekezdés] esetén is hatósági minõsítést kell végezni.”

(2) Az R. 23.  §-ának (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A szuperelit, elit és certifikált vetõmagtételek minõsítését az MgSzH és az illetékes megyei kormányhivatal növény- 

és talajvédelmi igazgatósága külön jogszabály szerinti díj ellenében végzi.

(7) A minõsítés feltétele a certifikált vetõmagnál a Magyar Köztársaságban vagy valamely más tagállamban történõ

elõállítás esetén a hatósági szántóföldi minõsítés megléte, harmadik országból származó importvetõmag esetén

a hivatalos fajtaigazolás megléte. A hatósági minõsítést a vetõmag elõállítójának kell kérelmeznie szuperelit vetõmag

esetében MgSzH-nál, elit, illetve alacsonyabb fokú vetõmag esetében az illetékes megyei kormányhivatal növény- és

talajvédelmi igazgatóságánál. A fémzárolást a bejelentést követõ 8 napon belül el kell végezni. Standard vetõmagnál

csatolni kell a standard elõállításért felelõs nyilatkozatát a fajtaazonosságról és a fajtattisztaságról.”

13.  § Az R. 24.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„24.  § (1) A forgalomban lévõ vetõmagtétel faj- és fajtaazonosságának, valamint fajtatisztaságának megállapítására

kisparcellás fajtaazonosító vizsgálatot kell végezni. A kisparcellás fajtaazonosító vizsgálatot e rendelet elõírásai,

továbbá az MgSzH kisparcellás fajtaazonosító vizsgálatra vonatkozó módszertani szabályzata szerint kell elvégezni.

Az MgSzH köteles a kisparcellás fajtaazonosító vizsgálatra vonatkozó módszertant nyilvánosan hozzáférhetõvé tenni.

(2) Az utóellenõrzés az MgSzH feladata. Az utóellenõrzés az MgSzH-hoz beküldött – az MgSzH által elõírt

nagyságú – hatósági vagy hivatalos mintából történik. Utóellenõrzést kell végezni a Magyar Köztársaságban elsõ

alkalommal minõsített

a) valamennyi hivatalos minõsítésben részesített szuperelit szaporítási fokú vetõmagtétel mintáiból,

b) valamennyi elit szaporítási fokú vetõmagtétel mintáiból,

c) valamennyi anyamagként  való továbbszaporítási célú certifikált és standard szaporítási fokú vetõmagtételbõl,

d) árualap célú certifikált vetõmagtételek 20 százalékából,

e) a 13.  § (7) bekezdésében foglaltak szerint a Magyar Köztársaságban elõállított standard vetõmagvakból.

(3) A kötelezõ kisparcellás fajtaazonosító vizsgálathoz szükséges hatósági mintavétellel vett mintákat

a vetõmag-elõállítónak a 11. számú mellékletben foglalt határidõig az MgSzH Fajtakitermesztõ Állomására kell

elküldenie. Ha a minta a vetõmag-elõállító hibájából nem kerül vizsgálatra, akkor az adott vetõmagtételt, illetve annak

következõ szaporítási fokát ki kell zárni a minõsítésbõl a kisparcellás fajtaazonosító vizsgálat befejezéséig. A vetõmag

minõsítését és forgalomba hozatalát nem lehet korlátozni, ha a kisparcellás fajtaazonosító vizsgálat az MgSzH

hibájából hiúsult meg.

(4) Az MgSzH az ellenõrzésrõl és a szükséges kitermesztési minta megküldésérõl értesíti a kijelölt (fajkör) standard

tételek, árualap elõállításához importált tételek, valamint az Európai Unió más tagállamából származó tételek vetõmag 

elõállítóját, illetve elsõ magyarországi forgalmazóját.

(5) Ha a kisparcellás fajtaazonosító vizsgálat során a kitermesztés eredménye

a) a szuperelit vagy elit szaporítási fokú vetõmag esetében

1) nem fajtaazonos, akkor a vetõmagot továbbszaporításra nem lehet felhasználni,

2) nem fajtatiszta, akkor szigorított szántóföldi ellenõrzést kell végrehajtani;

b) az elitnél alacsonyabb szaporítású fokú vetõmag esetében a határértéknek nem felel meg, akkor a következõ évben 

ugyanaz a vetõmag-elõállító azonos faj és szaporulati fok esetében 50% kitermesztést köteles eltûrni.

(6) Az e rendelet szerint kitermesztési minta megküldésére kötelezett és be nem érkezett vagy a fajtaazonosság,

fajtatisztaság tekintetében alkalmatlan minõsítésû vetõmagtételt az MgSzH hatósági zár alá helyezi.

(7) Az MgSzH a kisparcellás fajtaazonosító vizsgálat eredményérõl a fajtaazonosító vizsgálatra vonatkozó szabályzata

szerinti vizsgálati bizonyítványt állít ki. A követelményeknek a fajtaazonosság szempontjából nem megfelelõ tételt,

illetve annak további szaporulatát vetõmagként nem lehet felhasználni, amelyet az MgSzH és az illetékes megyei

kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága ellenõriz.

(8) Ha a vetõmag a fajtatisztaság és/vagy fajtaazonosság szempontjából az MgSzH kisparcellás fajtaazonosító

vizsgálatokra vonatkozó szabályzatában elõírt értékeknek nem felel meg, a forgalmazás hatósági ellenõrzése során

vett ellenõrzési mintán végzett utóellenõrzés esetén a külön jogszabály szerinti díjat a vetõmag tulajdonosa köteles

megfizetni.
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(9) Abban az esetben, ha a kisparcellás fajtaazonosító vizsgálat az MgSzH hibájából vagy elemi kár következtében nem

értékelhetõ, a beküldõt ebbõl származóan joghátrány nem érheti. Sikertelen vizsgálat esetén vagy vitás esetben

a mintát valamely más tagállam illetékes hatóságához is el lehet küldeni utóellenõrzésre.”

14.  § Az R. 37.  §-a (3) bekezdésének bevezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az MgSzH és az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának ellenõrzést végzõ

munkatársa jogosultságát az erre a célra rendszeresített fényképes igazolvánnyal igazolja és az ellenõrzés során

jogosult.”

15.  § Az R. 39.  §-ának (2) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja:]

„g) A Bizottság 2009/74/EK irányelve (2009. június 26.) a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/55/EK, 2002/57/EK tanácsi

irányelvnek a növények botanikai neve és egyéb szervezetek tudományos neve tekintetében, továbbá a 66/401/EGK,

66/402/EGK és 2002/57/EK irányelv bizonyos mellékleteinek a tudományos és technikai ismeretek fejlõdésének

figyelembevételével történõ módosításáról.”

16.  § (1) Az R. 1–3. számú melléklete helyébe e rendelet 1–3. számú melléklete lép.

(2) Az R. 4., 5., 8. és 9. számú melléklete e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.

(3) Az R. kiegészül az e rendelet 5. számú melléklete szerinti 11. számú melléklettel.

17.  § Az R.

a) 1.  §-a (1) bekezdésének f) pontjában a „Mezõgazdasági és Szakigazgatási Hivatal Központjára és területi szerveire

(a továbbiakban együtt: MgSzH)” szövegrész helyébe a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalra

(a továbbiakban: MgSzH), valamint a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságára” szövegrész

lép,

b) 2.  §-ának 5. pontjában és 54. pontjában, 19.  §-a (3) bekezdésének a) pontjában, 19.  §-ának (5) bekezdésében,

31.  §-ának (12) bekezdésében, 33.  §-ának (1) bekezdésében az „MgSzH Központjánál” szövegrész helyébe

az „MgSzH-nál” szövegrész lép,

c) 3/A.  §-ának (1) bekezdésében, 20.  §-ának (1) bekezdésében, 31.  §-ának (3) bekezdésében az „MgSzH

Központjához” szövegrész helyébe az „MgSzH-hoz” szövegrész lép,

d) 6.  §-ának (5) bekezdésében, 31.  §-ának (10) bekezdésében, 33.  §-ának (2) bekezdésében, 35.  §-ának

(5) bekezdésében az „MgSzH Központjának” szövegrész helyébe az „MgSzH-nak” szövegrész lép,

e) 13.  §-ának (6) bekezdésében, 17.  §-ának (2) bekezdésében, a 23.  §-ának (2) és (3) bekezdésében, a 30.  §-ának

(10) bekezdésében, a 37.  §-ának (1), (2) és (3) bekezdésében, valamint a 38.  §-ának (1), (2), (3), (6), (7) és

(8) bekezdésében az „MgSzH Központja” szövegrész helyébe az „MgSzH, illetve az illetékes megyei

kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága” szövegrész lép,

f) 16.  §-ának (3) bekezdésében, a 21.  §-ának (3) és (6) bekezdésében, valamint a 22.  §-ának (1) bekezdésében

az „MgSzH Központja” szövegrész helyébe az „illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi

igazgatósága” szövegrész lép,

g) 22/A.  §-ának (8) bekezdésében az „MgSzH Központját” szövegrész helyébe az „MgSzH-t” szövegrész lép,

h) 30.  §-a (5) bekezdésének d) pontjában és (7) bekezdésének d) pontjában, 33.  §-ának (2) bekezdésében az „MgSzH

Központjától” szövegrész helyébe az „MgSzH-tól” szövegrész lép,

i) 35.  §-ának (8) bekezdésében, 36.  §-a (3) bekezdésének c) pontjában az „MgSzH Központjával” szövegrész helyébe

az „MgSzH-val, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságával” szövegrész

lép.

18.  § Ez a rendelet a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/55/EK, 2002/57/EK tanácsi irányelvnek a növények botanikai neve és

egyéb szervezetek tudományos neve tekintetében, továbbá a 66/401/EGK, 66/402/EGK és 2002/57/EK irányelv

bizonyos mellékleteinek a tudományos és technikai ismeretek fejlõdésének figyelembevételével történõ

módosításáról  szóló, 2009. június 26-ai 2009/74/EK bizottsági irányelvnek  való megfelelést szolgálja.
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19.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az R. 2.  §-ának 58. és 63. pontjában, 3/A.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, 6.  §-ának (4) bekezdésében,

8.  §-ának (4) bekezdésében, 11.  §-ának (4) bekezdésében, 13.  §-ának (1) és (7) bekezdésében, 14.  §-ának

(3) bekezdésében, 15.  §-ának (1) bekezdésében, 15.  §-a (3) bekezdésének a) pontjában, 15.  §-ának (4) bekezdésében,

18.  §-a (1) bekezdésének d) pontjában, 19.  §-a (4) bekezdésének a) és c) pontjában és (9) bekezdésének a) és

b) pontjában, 19.  §-ának (6), (7) és (8) bekezdésében, 20.  §-ának (1) és (2) bekezdésében, 22/A.  §-ának (3), (4), (6), (7), (8),

(9), (10), (11), (12) és (13) bekezdésében, 22/A.  §-a (5) bekezdésének b) pontjában, 22/B.  §-ának (2), (3), (4), (5), (6), (7),

(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) és (15) bekezdésében, 23.  §-ának (9) és (11) bekezdésében, 26.  §-ának (6), (7), (8) és

(9) bekezdésében, 29.  §-ában, 30.  §-ának (4) bekezdésében, 30.  §-a (5) bekezdésének c) pontjában és (7) bekezdésének

b) pontjában, 30.  §-a (10) bekezdésében, 31.  §-ának (1), (3) (5), (6), (7), (10) és (11) bekezdésében, 32.  §-ának (1), (2) és

(3) bekezdésében, 33.  §-ának (4) és (6) bekezdésében, 34.  §-ának (2) bekezdésében, 35.  §-a (2) bekezdésének

c) pontjában, 35.  §-ának (5) és (8) bekezdésében, 36.  §-ának (1), (2) és (4) bekezdésében, 36.  §-a (3) bekezdésének

bevezetõ szövegében, b) és d) pontjában, 37.  §-ának (4) bekezdésében a „Központja” szövegrész.

(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 14/2011. (II. 24.) VM rendelethez

„1. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez

A rendelet hatálya alá tartozó zöldség vetõmagvak

A rendelet hatálya az alábbi zöldségnövények vetõmagjára terjed ki.

Allium cepa L.

– Cepa csoport vöröshagyma

– Aggregatum csoport salottahagyma

Allium fistulosum L. téli sarjadékhagyma

Allium porrum L. póréhagyma

Allium sativum L. fokhagyma

Allium schoenoprasum L. metélõhagyma

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. turbolya

Apium graveolens L. gyökérzeller

(levélzeller)

Asparagus officinalis L. spárga

Beta vulgaris L. mángold

cékla

Brassica oleracea L leveles kel

karfiol

brokkoli vagy calabrese

bimbóskel

kelkáposzta

fejes káposzta

vörös káposzta

karalábé

Brassica rapa L. kínai kel

tarlórépa

Capsicum annuum L. paprika

Chicorium endivia L. borzaslevelû endívia

széleslevelû endívia
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Chicorium intybus L. hajtató cikória

leveles cikória

ipari cikória

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai görögdinnye

Cucumis melo L. sárgadinnye

Cucumis sativus L. salátauborka

konzervuborka

Cucurbita maxima Duchesne sütõtök

Cucurbita pepo L. tök

Cynara cardunculus L. articsóka

kardi

Daucus carota L. sárgarépa

takarmány sárgarépa

Foeniculum vulgare Mill. édeskömény

Lactuca sativa L. fejessaláta

Lycopersicon esculentum Mill. paradicsom

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman et A. W. Hill petrezselyem

Phaseolus coccineus L. tûzbab

Phaseolus vulgaris L. zöldbab (bokorbab és futóbab)

Pisum sativum L. (partim) kifejtõborsó

velõborsó

cukorborsó

Raphanus sativus L. retek

fekete retek

Rheum rhabarbarum L. rebarbara

Scorsonera hispanica L. feketegyökér

Solanum melongena L. tojásgyümölcs

Spinacia oleracea L. spenót

Valerianella locusta (L.) Laterr. galambbegysaláta

Vicia faba L. (partim) lóbab

Zea mays L. (partim) csemegekukorica

pattogató kukorica”

2. számú melléklet a 14/2011. (II. 24.) VM rendelethez

„2. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez

A rendelet hatálya alá tartozó palánták

Allium cepa L.

– Cepa csoport vöröshagyma

– Aggregatum csoport salottahagyma

Allium fistulosum L. téli sarjadékhagyma

Allium porrum L. póréhagyma

Allium sativum L. fokhagyma

Allium schoenoprasum L. metélõhagyma

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. turbolya

Apium graveolens L. zeller

Asparagus officinalis L. spárga

3816 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 17. szám



Beta vulgaris L cékla

mángold

Brassica oleracea L.  leveles kel

 karfiol

 brokkoli vagy calabrese

 bimbóskel

 kelkáposzta

 fejeskáposzta

 vöröskáposzta

 karalábé

Brassica rapa L. kínai kel

tarlórépa

Capsicum annuum L. paprika

Chicorium endivia L. fodros és sima levelû endívia

Chicorium intybus L. hajtató cikória, levél cikória, ipari cikória

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum.

et Nakai görögdinnye

Cucumis melo L. sárgadinnye

Cucumis sativus L. salátauborka

konzervuborka

Cucurbita maxima Duchesne. sütõtök

Cucurbita pepo L. tök

Cynara cardunculus articsóka

kardi

Daucus carota L. sárgarépa

takarmány sárgarépa

Foeniculum vulgare Mill. édes kömény

Lactuca sativa L. saláta

Lycopersicon esculentum Mill. paradicsom

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill petrezselyem

Phaseolus coccineus L. tûzbab

Phaseolus vulgaris L. zöldbab (bokorbab és futóbab)

Pisum sativum L. (partim) kifejtõ borsó,

velõborsó,

cukorborsó

Raphanus sativus L. retek, fekete retek

Rheum rhabarbaram L. rebarbara

Scorzonera hispanica L. feketegyökér

Solanum melongena L. tojásgyümölcs

Spinacia oleracea L. spenót

Valerianella locusta (L.) Laterr. galambbegysaláta

Vicia faba L. (partim) lóbab

Zea mays L. (partim) csemegekukorica,

pattogató kukorica”
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3. számú melléklet a 14/2011. (II. 24.) VM rendelethez

„3. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez

A zöldség vetõmagvak minõségi feltételei

1. A vetõmag fajtaazonosságának és fajtatisztaságának kielégítõnek kell lennie.

2. A vetõmag felhasználhatóságát csökkentõ betegségek és káros élõ szervezetek szintjének a lehetõ legalacsonyabbnak 

kell lennie.

3. A vetõmagnak eleget kell tennie az alábbi feltételeknek is:

Faj
Technikai tisztaság 

legalább
(tömegszázalék)

Idegen mag legfeljebb
(tömegszázalék)

Csírázóképesség 
legalább (százalék)

Allium cepa 97 0,5 70

Allium fistulosum 97 0,5 65

Allium porrum 97 0,5 65

Allium sativum 97 0,5 65

Allium schoenoprasum 97 0,5 65

Anthriscus cerefolium 96 1 70

Apium graveolens 97 1 70

Asparagus officinalis 96 0,5 70

Beta vulgaris (Cheltenham-répa) 97 0,5 50 (csomó)

Beta vulgaris

(a Cheltenham-répa kivételével) 97 0,5 70 (csomó)

Brassica oleracea (karfiol) 97 1 70

Brassica oleracea 

(egyéb alfajok a karfiol kivételével) 97 1 75

Brassica rapa (kínai kel) 97 1 75

Brassica rapa (tarlórépa) 97 1 80

Capsicum annuum 97 0,5 65

Cichorium intybus

(partim) (mezei katáng) 95 1,5 65

Cichorium intybus (partim) (ipari) 97 1 80

Cichorium endivia 95 1 65

Citrullus lanatus 98 0,1 75

Cucumis melo 98 0,1 75

Cucumis sativus 98 0,1 80

Cucurbita maxima 98 0,1 80

Cucurbita pepo 98 0,1 75

Cynara cardunculus 96 0,5 65

Daucus carota 95 1 65

Foeniculum vulgare 96 1 70

Lactuca sativa 95 0,5 75

Lycopersicon esculentum 97 0,5 75

Petroselinum crispum 97 1 65

Phaseolus coccineus 98 0,1 80

Phaseolus vulgaris 98 0,1 75

Pisum sativum 98 0,5 80

Raphanus sativus 97 1 70

Rheum rhabarbarum 97 0,5 70

Scorzonera hispanica 95 1 70
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Faj
Technikai tisztaság 

legalább
Idegen mag legfeljebb

(tömegszázalék)
Csírázóképesség 

legalább (százalék)

Solanum melongena 96 0,5 65

Spinacia oleracea 97 1 75

Valerianella locusta 95 1 65

Vicia faba 98 0,1 80

Zea mays 98 0,1 85*

*  szuperédes csemegekukorica fajták esetén a minimális csírázóképesség 80%, a vetõmag hatósági vagy szállítói címkéjén fel kell tüntetni a „Minimális

csírázóképesség: 80%” szöveget.

4. További követelmények

4.1. A hüvelyesek magja nem lehet fertõzött az alábbi élõ rovarokkal:

Acanthoscelides obtectus Sag.

Bruchus affinis Froel.

Bruchus atomarius L.

Bruchus pisorum L.

Bruchus rufimanus Boh.

4.2. A vetõmag nem lehet élõ Acarina által fertõzött.”

4. számú melléklet a 14/2011. (II. 24.) VM rendelethez

1. Az R. 4. számú mellékletében lévõ táblázat fejléce helyébe a következõ rendelékezés lép:

„A gyógynövény-vetõmagvak minõségi feltételei

Faj
Tisztaság 

(tömegszázalék)
Idegen mag legfeljebb

(tömegszázalék)
Csírázóképesség 

legalább (százalék)

„

2. Az R. 5. számú mellékletének 5. pontjában a

„Hagymafélék

Vöröshagyma (Allium cepa l.)

Póréhagyma (Allium porrum l.)”

szövegrész helyébe a

„Hagymafélék

Vöröshagyma (Allium cepa l.)

Téli sarjadékhagyma (Allium fistulosum l.)

Póréhagyma (Allium porrum l.)

Fokhagyma (Allium sativum l.)

Metélõhagyma (Allium schoenoprasum l.)”

szövegrész lép,

3. Az R. 5. számú mellékletének 5. pontjában a „Répafélékre” vonatkozó részben a

 „Cékla (Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.)

Mangold (Beta vulgaris L. ssp. cicla)”

szövegrész helyébe a

„Cékla (Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.)

Mangold (Beta vulgaris L. ssp. cicla)

Rebarbara (Rheum rhabarbarum)”

szövegrész lép.

4. Az R. 5. számú mellékletének 5. pontjában a

„Csemege kukorica (Zea mays L. convar. saccharata Koern)”

szövegrész helyébe a „Csemege kukorica (Zea mays L. /partim/)”

szövegrész lép.
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5. Az R. 8. számú melléklete 1. pontjának a) és b) alpontjai helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Egy tételként mintázható vetõmag megengedett legnagyobb tömege:]

„a) a Phaseolus coccineus, a Phaseolus vulgaris, a Pisum sativum és a Vicia faba vetõmagja: 30 tonna,

b) a búzaszemnél nem kisebb méretû vetõmagok a Phaseolus coccineus, a Phaseolus vulgaris, a Pisum sativum és

a Vicia faba kivételével: 20 tonna,”

6. Az R. 8. számú mellékletében a

„Cichorium intybus (részben) (mezei katáng) 15

Cichorium intybus (részben) (ipari cikória) 50”

szövegrész helyébe a

„Cichorium intybus (partim) (mezei katáng) 15

Cichorium intybus (partim) (ipari cikória) 50”

szövegrész lép.

7. Az R. 9. számú mellékletében a „Lycopersicon lycopersicum” szövegrész helyébe a „Lycopersicon esculentum”

szövegrész lép.

5. számú melléklet a 14/2011. (II. 24.) VM rendelethez

„11. számú melléklet az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelethez

A fajtaazonosító vizsgálat elvégzéséhez szükséges magminták

Növényfaj
Minta tömege

[g]
Beküldési 
határidõ

ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK

PARADICSOM (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.)

HAJTATÁSI 10 01.01

SZABADFÖLDI 50 03.01

TOJÁSGYÜMÖLCS (SOLANUM MELONGENA L.) 50 03.01

ÉTKEZÉSI PAPRIKA (CAPSICUM ANNUUM L. CONVAR.GROSSUM)
HAJTATÁSI

10 01.01

SZABADFÖLDI 50 03.01

FÛSZERPAPRIKA (CAPSICUM ANNUUM L. CONVAR. LONGUM) 50 03.01

CSERESZNYEPAPRIKA (CAPSICUM ANNUUM L. CONVAR. ANNUUM
VAR.CERASIFORME)

50 03.01

UBORKA (CUCUMIS SATIVUS L.)

HAJTATÁSI 20 03.01

SZABADFÖLDI 50 03.01

SÁRGADINNYE (CUCUMIS MELO L.) 50 03.01

GÖRÖGDINNYE (CITRULLUS LANATUS (THUNB.) 
MATSUM. ET NAKAI)

1500 mag 03.01

SPÁRGATÖK (CUCURBITA PEPO L.) 1500 mag 03.01

CSILLAGTÖK (CUCURBITA PEPO L. CONV. MELOPEPO L. PROVAR.
PATTISSONINA GREB.)

1500 mag 03.01

CUKKINI (CUCURBITA PEPO L. VAR.GIROMONTIINA GREB.) 1500 mag 03.01

LASKATÖK (CUCURBITA FICIFOLIE BOUCHE) 1500 mag 03.01

OLAJTÖK (CUCURBITA PEPO L. VAR.GREB.) 1500 mag 03.01

SÜTÕTÖK (CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE) 1500 mag 03.01

PÉZSMATÖK (CUCURBITA MOSCHATA DUCH. ET. POIRET) 1500 mag 03.01

TAKARMÁNYTÖK (CUCURBITA PEPO L. VAR. MACROCARPA) 1500 mag 03.01

SALÁTA (LACTUCA SATIVA L.VAR CAPITATA) HAJTATÁSI 50 12.01

SZABADFÖLDI 100 02.15

3820 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 17. szám



Növényfaj
Minta tömege

[g]
Beküldési 
határidõ

ÁTTELELÕ SALÁTA (LACTUCA PERENNIS) 100 07.01

KÖTÖZÕSALÁTA (LACTUCA SATIVA CONV. LONGI-FOLIA (LAM.)
ALEF.)

100 02.15

METÉLÕSALÁTA (LACTUCA SATIVA CONC.SECALINA ALEF.) 100 02.15

ENDIVIASALÁTA (CICHORIUM ENDIVIA L.) 100 02.15

MEZEI VAGY MADÁRSALÁTA (VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR.) 
SZABADFÖLDI

100 02.15

ÁTTELELÕ 100 08.01

SÓSKA (RUMEX ACETOSA L. VAR. HORTENSIS DIERB.) 25 02.15

SPENÓT (SPINACIA OLERACEA L.)

SZABADFÖLDI 250 02.15

ÁTTELELÕ 250 07.15

ÚJ-ZÉLANDI SPENÓT (TETRAGONIA TETRAGONOIDES PALL.)

SZABADFÖLDI 250 02.15

ÁTTELELÕ 250 07.15

CIKÓRIA (CICHORIUM INTYBUS L.) 100 02.01

MANGOLD (BETA VULGARIS L. SSP. CICLA) 500 02.01

SÁRGARÉPA (DAUCUS CAROTA L. SSP. SATIVUS HOFFM. SCHÜBL.
ET. MART.)

200 02.01

PETREZSELYEM (PETROSELINUM CRISPUM (MILL.) NYMAN ET A. W.
HILL)

150 02.01

PASZTINÁK (PASTINACA SATIVA L.) 150 02.01

ZELLER (APIUM GRAVEOLENS L.) 10 02.01

RETEK (RAPHANUS SATIVUS L.)

HAJTATÁSI 100 01.01

SZABADFÖLDI 250 02.01

ÕSZI RETEK

SZABADFÖLDI 250 07.01

TÉLI VAGY FEKETE RETEK (RAPHANUS SATIVUS L.VAR.NIGER) 250 07.01

TARLÓRÉPA (BRASSICA RAPA L. VAR. RAPA) 250 02.01

FEKETEGYÖKÉR (SCORZONERA HISPANICA L.) 150 02.01

FEJESKÁPOSZTA (BRASSICA OLERACEA L. CONV. CAPITATA
ALEF.PROVAR ALBA DC )

HAJTATÁSI 25 01.01

KORAI SZABADFÖLDI 25 03.01

KÉSÕI SZABADFÖLDI 25 05.01

VÖRÖSKÁPOSZTA (BRASSICA OLERACEA L.CONV. CAPITATA
ALEF.PROVAR RUBRA DC.)

25 03.01

KELKÁPOSZTA (BRASSICA OLERACEA L.CONV. CA-PITATA ALEF.
PROVAR SABAUDA.L.)

HAJTATÁSI 25 01.01

SZABADFÖLDI 25 03.01

ÁTTELELÕ 25 07.01

KARALÁBÉ (BRASSICA OLERACEA L.CONV. ACEPHALA (DC) ALEF.
PROVAR.GONGYLOIDES L.)

HAJTATÁSI 25 01.01

SZABADFÖLDI 25 03.01
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KARFIOL (BRASSICA OLERACEA L.CONV. BOTRYTIS (L.) ALEF.
PROVAR. BOTRYTIS)

HAJTATÁSI 25 01.01

KORAI SZABADFÖLDI 25 03.01

KÉSÕI SZABADFÖLDI 25 05.01

BIMBÓSKEL (BRASSICA OLERACEA L. CONV. OLERACEA
VAR.GEMMIFERA DC.)

25 03.01

KINAI KEL (BRASSICA PEKINENSIS (LOUR) RUPR.) 25 05.15

LEVELES KEL (BRASSICA OLERACEA L.CONV. ACEPHALA (DC.)
ALEF.PROVAR.SABELLICA L.)

25 03.01

BROKKOLI (BRASSICA OLERACEA L.CONV. BOTRYTIS (L.)
ALEF.CYMOSA DUCH.)

25 03.01

TAKARMÁNYKÁPOSZTA (BRASSICA OLERACEA L. CONV.ACEPHALA
(DC.)ALEF. PROVAR. VIRIDIS L.)

100 02.01

TAKARMÁNY KELKÁPOSZTA (BRASSICA OLERACEA VAR. SABAUDA) 100 02.01

BÉLKÁPOSZTA (BRASSICA OLERACEA CONVAR. ACEPHALA VAR.
MEDULLOSA VAR. VIRIDIS)

100 02.01

VÖRÖSHAGYMA (ALLIUM CEPA L.) 150 02.01

ÁTTELELÕ 150 08.15

PORÉHAGYMA (ALLIUM PORRUM L.) 150 02.01

METÉLÕHAGYMA (ALLIUM SCHOENOPRASUM L.) 150 02.01

TÉLI SARJADÉKHAGYMA (ALLIUM FISTULOSUM L.) 150 02.01

GYÓGY-, ILLÓ- ÉS FÛSZERNÖVÉNYEK

HELYBEVETÉSSEL SZAPORÍTOTT EGYNYÁRI FAJOK

KAPOR (ANETHUM GRAVEOLENS L.) 40 03.01

SÁFRÁNYOS SZEKLICE (CARTHAMUS TINCTORIUS L.) 25 03.01

KONYHAKÖMÉNY (CARUM CARVI L.) 40 03.01

KORIANDER (CORIANDRUM SATIVUM L.) 70 03.01

MAJORANNA (MAJORANNAHORTENSIS MÖNCH.) 5 03.01

BAZSALIKOM (OCIMUM BASALICUM L.) 20 03.01

MURVÁS MÁK (PAPAVER BRACTEATUM LINDL.) 5 03.01

MÁK (PAPAVER SOMNIFERUM L.) 5 03.01

ÁNIZS (PIMPINELLA ANISUM L.) 40 03.01

MUSKOTÁLYZSÁLYA (SALVIA SCLAREA L.) 50 03.01

BORSFÛ (SATUREJA HORTENSIS L.) 6 03.01

MÁRIATÖVIS (SILYBUM MARIANUM L.GAERTN.) 200 03.01

ZAMATOS TURBOLYA (ANTHRISCUS CEREFOLIUM) 20 03.01

KERTI BORÁGÓ (BORAGO OFFICINALIS L. 150 03.01

BENEDEKFÛ (CNICUS BENEDICTUS L.) 40 03.01

INDIÁN MASZLAG (DATURA INNOXIA) 150 04.01

KERTI ZSÁZSA (LEPIDIUM SATIVUML.CONVAR. SATIVUM) 50 03.01

HELYBEVETÉSSEL SZAPORÍTOTT ÁTTELELÕ EGYÉVES, KÉTÉVES ÉS
ÉVELÕ FAJOK

SZÉLESLEVELÛ AMSONVIRÁG (AMSONIA TABERNAEMONTANA
WALT.)

40 03.15

ORVOSI ANGYALGYÖKÉR (ANGELICA ARCHANGELICA L.) 20 10.01

GYAPJAS GYÛSZÛVIRÁG (DIGITALIS LANATA EHRH.) 5 09.01
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ÉDES KÖMÉNY (FOENICULUM VULGÁRE KILL.) 80 03.01

KERTI IZSÓP (HYSSOPUS OFFICINALIS L.) 12 03.01

ORVOSI LESTYÁN (LEVISTICUM OFFICINALE HOCH.) 40 03.01

MÓRMÁLYVA (MALVA SYLVESTRIS I.SSP. MAURITIANA A.ET.G.) 50 03.01

KAMILLA VAGY ORVOSI SZÉKFÛ (MATRICARIA RECUITA L.) 3 08.01

LEUZEA (RHAPONTICUM CARTHAMOIDESWILD.) 40 03.01

SZÖSZÖS ÖKÖRFARKKÓRÓ (VERBASCUM PHLOMOIDES L.) 2 09.01

FESTÕMÁLYVA (ALCEA ROSEAF.NIGRA CAV.) 80 03.01

BOLONDÍTÓ BELÉNDEK (HYOSCIAMUS NIGER L.) 10 09.01

VÖRÖSLÕ LIGETSZÉPE (OENOTHERA ERYTHROSEPA-LA BORB.) 8 09.01

LÁNDZSÁS UTIFÛ (PLANTAGO LANCEOLATA) 12 03.01

KELETI KECSKERUTA (GALEGA ORIENTALIS) 12 03.01

PALÁNTA NEVELÉSSEL SZAPORÍTOTT KÉTÉVES ÉS ÉVELÕ FAJOK

EGYNYÁRI ÜRÖM (ARTEMISIA ANNUA L.) 2 04.01

TÁRKONY (ARTEMISIA DRANUNCULUS L.) 2 04.01

VALÓDI LEVENDULA (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL.) 2 01.15

FEHÉR ÜRÖM (ARTEMISIA ABSINTHIUM L.) 2 04.01

MASZLAGOS NADRAGULYA (ATROPA BELLADONNA) 2 02.15

PIRÉTRUM VAGY ROVARPORVIRÁG (CHRYSANTHEMUM
CINERARIAEFOLIUM TREV.VIS.)

2 03.01

ORVOSI PEMETEFÛ (MARRUBIUM VULGARE L.) 2 03.01

CITROMFÛ (MELISSA OFFICINALIS L.) 6 03.01

SZUROKFÛ (ORIGANUM VULGARE L.) 5 03.01

KERTI RUTA (RUTA GRAVEOLENSL.) 20 04.01

ORVOSI ZSÁLYA (SALVIA OFFICINALIS L.) 70 04.01

KERTI KAKUKKFÛ (THYMUS VULGARIS L.) 3 03.01

MACSKAGYÖKÉR (VALERIANA OFFICINALIS L.) 5 08.01
„
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