
MAGYAR MEHESZETI EGY
1C94 Bu,Japest. Vioia u. irO

FOt-otvtuvtt-tsucvt
MmtszrEruulzt

ZSIGO ROBERT
6lelmiszerlanc-felugyeletert felel6s allamtitker

Iktat6szfm: Elff- )Zl-1 12016 rJgyintezo: G6l P6ter
Telefonsz6m: 061 -7 9 5-3 8 8 8

E-mail : peter. gal2@fm. gov. hu

Orszdgos Magyar Mdhdszeti Egyesiilet (OMME)
rdszdre

Budapest
Viola utca 50.

t094

Tfrgy: Yiiasz az OMME neonikotinoid hat6anyagri cs6vtvoszerek felhaszn6lilsixal
kapcsolatos megkeres6s6re

Tisztelt Elniik Ur!

Miniszter lJrhoz eljuttatott, neonikotinoid hat6anyagri csSvfnoszerek felhaszn6l6s6val
k ap c s o I at o s I eve I 6re az alabbi ti.j ekoztatitst ad om.

Az Eur6pai Bizotts6g 2013 decernberdt6l korliltozta h6rom ndvdnyvdd6 szer
hatoanyag (klotianidin, tiametoxiim 6s imidakloprid) felhaszn6l6s6t, ugyanis az
Europai Elelmiszerbiztons6gi Hivatal (EFSA) meg6llapit6sai szerint a rendelkez6sre
6116 vizsg6latok alapjdn csdvin6szerk6nt tdrt6n6 haszniilatuk kock6zatos lehet a

mdhekre n6,zve, az err6l sz6lo EFSA dsszefoglal6kat 2013-ban es 2015-ben
publik6lt6k. A hat6anyagokat az Europai Unioban nern tiltottdk be, hanem bizonyos
haszniilataikat felfiiggesztettdk tov6bbi vizsgiilatok elv6gzds6ig es az europai szintti
vegleges ddnt6sig. Ezek a hat6anyagok bizonyos kultrir6kban ds idoszakokban,
tov6bbra is Eur6pa- szerte engeddlyezettek.

Hazinkban nem 6ll rendelkezdsre olyan inform6ci6, ami bizonyitan|, hogy a
felftiggesztds hatdsira a rn6heg6szsdgtigyi helyzet javult volna. A felfiiggeszt6s
jelentosen rnegnehezitette azonban a talajlak6 k6rtev6k, valarnint a repce fiatalkori
k6rtevoi, pl. a repcebolha 6s a repcedar6zs elleni v6dekez6st. A terrnel6k rn5:s

alternatfva hi6ny6ban csak iillom6nyban, szerves foszforsav -6szter vagy szintetikus
piretroid hat6anyagri nov6nyv6d6 szerrel, illetve ezek kornbin6ci6jdval tudnak
vddekezni. Ez viszont ldnyeges tcjbbletkolts6get 6s fokozott kock6zatot jelent rnind az
ernberi eg6szsdgre, mind a kornyezetre, kiemelten a mdhekre.
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Az ehnrilt 6vben a kl6rpirifosz, rnint a leggyakrabban felhaszn6lt szerves foszforsav-

eszter forgalmazott mennyis6ge a hiiromszoros6ra nott,2014-ben t6bb mint 312 tonna

hatoanyag kertilt elad6sra Magyarorszdgon. Osszessdg6ben a rovarol6 szerek tobb

mint k6tszeres6re, a talajfert6tlenit6 szerek forgalma 1,5 milli6 kg-mal n6tt a

korl6toz6sok el6tti 6vekhez kdpest 2014-re.

A neonikotinoidok szirazfoldi gerincesekre l6nyegesen kisebb toxicit6st mutatnak a

szerves foszforsav -eszterel<hez k6pest. A neonikotinoidok csixLzoszer forrn6iri

lelhaszn6l6sa a talai6l et (izeltltbriak, foldigiliszta) ldnyegesen kisebb terhel6s6t jelenti.

A ndv6nyvdd6 szerek engeddlyezds6r6l sz6l6 110712009 EK rendelet 53. cikkelye
6rtelrn6ben a tagiilamok az 6ltal5nos enged6lyezesi eljiritst6l elt6rve legfeljebb 120

napra enged6lyezhetik nov6nyv6d6 szerek korl6tozott 6s ellen6rzdtt felhaszn6l6st

szolg6l6 forgalornba hozatalfit, ha ez az intezkedds olyan vesz6ly miatt szi.iks6ges,

arnely m6s 6sszeni eszl<ozzel nem elh6rithat6. A magyar ndvdnyv6do szer

enged6lyez6si hat6s6g reszerol kiemelten fontos az elovigydzatoss6g elvenek

6rvdnyesit6se.

Magyarorszdgon a lL07l2009lEK rendelet 6rtelm6ben nem n6vdnyv6do szer

hat6anyagokat, hanem nov6nyv6d6 szerek j6l rneghat6rozott alkahnazS'sait

engeddlyezzik, arnelyek egyike sem okozhat Srtalmas hatdst az ertber egdszsdgere, a

kornyezetre 6s term6szetesen a mdhekre sem.

A noven1.v6d6 szer enged6lyezo hatos6g 2016-ra sztiks6ghelyz.etr en-eedel,vt adott ki 5

k6szitmdnyre napraforg6 6s kukorica csi:ivdsdra, kizdrolag elit (b6zis)

vet6magtermesztdsre. Tdnylegesen 10.040 hekt6ron (9985 ha kukorica, 55 ha

napraforg6) vetettek neonikotinoid hat6anyagri ndvdnyvdd6 szerrel csilttzott
vet6rnagot, ami a kukorica 6s napraforgo kultrir6k rninddssze 0,1%o-a. Az Europai
Bizottsdg tudom5sul vette a magyar ddntdst.

A Gabonaterrneszt6k Orsz6gos Szovets6ge (GOSZ) 2016. m6jus 18-an 80.000 ha

teri.iletti 6lelmiszer ds takarrn6ny cdlfi 6szi k6posztarepce vet6rnag neonikotinoid
hatoanyaggal tdrt6no csirvitzits6ra nyrijtott be szUksdghelyzeti engedely kdrehnet a

NEBIH N6vdny-, Talaj- 6s Agr6rkdrnyezet-vddehni lgazgatostrgilhoz. Az elmflt 5 ev
vet6stertileti adatait alapul v6ve, 2016 oszen 180-250.000 hekt6r oszi k6posztarepcet
fognak vetni 6s a teri.iletnek csak egy rcszen vetndnek rovardl6 szerrel csi*Lzotl
vet6magot. A sztiks6ghelyzeti enged6lyt 62,5 tonna intenziv repcetermeszteshez
szUks6ges repce vet6mag Ellado 6s a Cruiser OSR 322 FS kdszitm6nyekkel tdrtdno
kezel6sdre kapta meg a Gabonatermeszt6k Orszdgos Szdvets6ge. F,z a mennyisdg kb.
25.000 ha tertiletre elegend6.

Csixttzits n6lkiil a termel6k nem tudnak megelozo v6dekez6st folytatni a talajlako
k6rtev6k ellen. A fiatalkorban k6rosit6 rovarok ellen szerves foszforsav-eszter vagy
szintetikus piretroid hat6anyagf szerrel, illetve ezek kombin6cioj6val tudnak csak
allornanypermetez6s formrijdban v6dekezni. Cs5v6zissal a hagyorn6nyos
perrnetez6shez vagy a vet6ssel egy menetben tort6nS sorkezel6sdhez kepest,
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rninim6lisra csdkkenthet6 a felhaszn6lt novdnyv6d6 szer mennyis6ge, igy a kdrnyezeti

terhelds is.

A sztiks6ghelyzeti enged6ly szigoru bejelent6si kotelezetts6get tafialmaz a cstwivdst

vegzo vet6magtizernek, a GOSZ 6s a megyei korm6nyhivatalok rdszdre, elsosorban

annak 6rdek6ben, hogy a rn6h6szeket megfelel6 m6don t|jekoztatni lehessen az ilyen

vet6maggal kezelt tertiletekr6l.

A rn6h6szek 6s a termel6k k6zds 6rdeke az egdszs6ges vir6gzo ndveny6llom.{ny,

melyhez a korszerii kdmiai m6dszerek alkahnazSsa is hozzdtattoztk a

mdheg6szsegiigyi kock6zatok rninimaliziiilstwaL A hat6s6g ezt szem elott tartva

l<izdrolag olyan enged6lyeket ad ki, amelyek el6ir6sainak betartdsa sor6n a kezelesek

kovetkezt{ben a rndhek nern k6rosodnak. A szabfiytalan haszn6latbol adodo

rnehm6rgez6sek eset6n elj6ras indul es bizonyitotts69 eseten birsag kiszab6sara

valarnint k6rtdrit6sre kertil sor.

A Nernzeti Elelmiszerlinc-biztons6gi Hivatal, mint a nov6nyv6db szer engeddlyezesett

felel6s nemzeti hatos6g, tov6bbra is csak megalapozott tudom6nyos vizsg6latok 6s

ellen6rzdsek - beledrtve a saj6t kozponti laborat6riurni ellen6rz6seket is - alapi6n fbg

dor-rt a novdnyv6d6 szerek enged6lyezeserol 6s betilt6s6rol, igy biztositva a

felhaszn6l6k, a kornyezet 6s a fogyaszt6k biztonsdg6t.

A Fdldmiiveldstigyi Miniszt6rium elkdtelezett
vedelme, a kdmyezeti kock6zatok csokkentdse

kdpviselete ir6nt, arnibe beletartoznak a magyar
rn6hek is.

a magyar emberek eg6szseg6nek

6s a magyar agririurn erdekeinek
termel6k, a m6hdszek 6s maguk a
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