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1. sz. melléklet  

Bejelentés   

AZ 53. CIKK HATÁLYA ALÁ ESŐ ENGEDÉLY  

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a más ésszerű eszközzel nem korlátozható 

növényvédelmi veszély miatt, az (EK) 1107/2009 rendelet 53. cikkével összhangban, 

engedély kiadására került sor az alábbiak szerint: 

 

1 Tagállam és tagállami bejelentési szám   HU-2016-02   

2 Ismétlődő eltérés esetén: a korábbi  

eltérés(ek) száma  

-  

3 Hatóanyagok nevei   klotianidin   

4 Növényvédő szer kereskedelmi neve   Poncho FS 600  

5 Formuláció típusa és hatóanyag-tartalom  
(pl. 80% Száraz granulátum) 

600 g/l   

6 Pályázó   

 

Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és 

Terméktanács  

  

7 Veszély Diabrotica virgifera virgifera, Tanymecus  
dilaticollis, Tanymecus Palliatus, egyéb  
ormányosok, levéltetvek 

8 Termény, növény vagy helyzet   vetőmag-termelési célú kukorica   

9 Kismértékű vagy fő felhasználás fő felhasználás 

10 Az engedélyezés időtartama  2016.02.01. - 2016.05.30.   

11 További korlátozások   a csávázási engedély csak 32 000 ha területre, 
vetőmag- szaporítási célra szól 

12 MRL határérték: Hivatkozás az (EK) 
396/2005 rendelet I. melléklete szerinti 
termékkód számra  

nem releváns   

13 Megfelelés az (EK) 396/2005 rendeletben  
kijelölt MRL határértéknek 

nem releváns   

14 Tagállami kapcsolattartó   Baranyi Tibor  
baranyit@nebih.gov.hu    
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,  
Növényvédelmi, Talajmegőrzési és  
Agrár-környezetvédelmi Igazgatóság  
Cím: H-1118 Budapest, Budaörsi út 141-145 
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15. GAP             GAP rev. Kelt: év-hónap-nap  

 PPP (terméknév/kód) Poncho FS 600   

hatóanyag: klotianidin  

 Formuláció:    Típus: FS   

Koncentráció: 600  g/l 

Igénylő: Vetőmag Szövetség Szakmaközi  

Szervezet és Terméktanács  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Alkal-
mazá
s  
szám
a 

Termény és /   
vagy helyzet  
(termény célja/   
rendeltetése) 

F,   
G, 
vagy 
I 

Kezelt kártevő vagy  
kártevőcsoport  
 
(Opcionálisan: a kártevő vagy  
kártevőcsoport fejlődési  
szakasza) 

Alkalmazás 
 

Alkalmazási arány 
 

PHI  
(napok) 

Megjegyzések:   
 
 
pl. védőanyag/fokozó  
hektáronként   
 
pl. ajánlott vagy kötelező   
tartálybéli keverékek 

Módszer/Fajta  
 

Időzítés / A  
termés  
növekedési  
szintje  
& 
évszak  
 

Max. szám   
(min.  
intervallum 
az  
alkalmazások  
között) 
 
a) 
alkalmazásonké
nt 
 
b) 
termésenként 
/évszakonként 

kg, l, ml  
termék/ha 
 
a)  
maximális 
mennyiség 
alkalmazásonként 
   
b) 
maximális 
teljes  
mennyiség 
terményenként/   
évszakonként 

g, kg, ml  
/ha 
 
a) 
maximális  
mennyiség 
alkalmazásonként 
 
b) 
maximális  
teljes  
mennyiség 
terményenként/ 
évszakonként 

Víz 
liter/ha 
 
min./max. 

1        kukorica   F Diabrotica virgifera virgifera, 
Tanymecus dilaticollis, Tanymecus 
Palliatus 
és egyéb ormányosok, a talaj 
kártevői, levéltetvek 

csávázás vetőmag 
(BBCH 00) 

1 42-104  
ml/50 ezer  
vetőmag 

25,2-62,4 g  
/50 ezer 
vetőmag 

10-15 liter 
/tonna 
termék 

n.a.  
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16.  tMRL érték, szükség szerint 
Nem releváns. 

17. Validált analitikai módszer a növények és növényi termékek szermaradványainak 
ellenőrzésére.  

Nem releváns.  

18. A termék funkciója   
A terméket csávázás formájában, rovarölő szerként használják.  

19. A veszély jellege a növénytermesztésre vagy az ökoszisztémára nézve  

A Diabrotica virgifera virgifera, Tanymecus dilaticollis, Tanymecus Palliatus, és egyéb talajlakó kártevők és 
levéltetvek kukorica és napraforgó elleni támadásainak szintje megnövekedett. Az e kártevők 
elleni védelem nagyon korlátozott. Hatékony csávázószer alkalmazása nélkül e kártevők ellen csak 
a piretroidok alkalmazása nyújt védelmet, azonban ezekben a kártevőkben mára magas szintű 
rezisztencia alakult ki a piretroidokkal szemben.   

A kártevők irtására csak a többszörös levélpermetezés ad lehetőséget, ami azonban jelentős 
kockázatot jelent a környezetre, különösen a méhekre nézve.  

 

20. A veszély mértéke és hatása  
A szaporítóanyagként használt kukorica és napraforgó vetőmagot neonikotinoidokkal kezelték, 
mielőtt ezekre a hatóanyagokra korlátozásokat vezettek be. 

Az elmúlt évben 50 százalékkal csökkent Magyarországon a hibrid kukorica-vetőmag termelése. 

A hazai felhasználásra és exportra szánt magyar vetőmag-szaporítás igényeit csak tanúsított kezelt 

magok elvetésével lehet biztosítani. A kukoricabogár és az ormányosok a fertőzött növények 

10-20%-os terméshozam-csökkenését eredményezhetik.  

A vetőmagtermesztésben a növények hiánya veszélyeztetheti a hibrid termények kereszteződését 

a célterületen, és a megtermelt vetőmagmennyiség komoly csökkenését okozhatja az anyai 

vonalon. 

Az apai vonallal nem rendelkező növények hiánya termékenységi problémákhoz vezethet, és 

jelentős károkat eredményezhet, amennyiben a hibrid termelés teljesen meghiúsul. Ezeket az 

eredményeket kizárólag a vetőmagok neonikotinoiddal történő csávázásával lehet megelőzni.  

21. Más ésszerű eszköz hiányában  
Hatékony csávázószer alkalmazása nélkül e kártevők ellen csak a piretroidok alkalmazása nyújt 
védelmet, azonban ezekben a kártevőkben mára magas szintű rezisztencia alakult ki a piretroid 
hatóanyagokkal szemben. 
 
 22. Indoklás  
A sürgősségi engedély kizárólag vetőmag-előállítás céljára szól.  A levélzet piretroid 
hatóanyagokkal történő fokozott permetezésének eredményeként egyes kártevőkben rezisztencia 
alakul ki, ami hosszú távon nehézségeket okozhat a magyar szaporítóanyag-ipar számára. 

23. Korlátozó intézkedések  
A sürgősségi engedély 32000 hektárra korlátozódik, és a csávázott vetőmagokat csak vetőmag-
szaporítás céljából szabad elültetni.  
Az engedély az alábbi korlátozásokat írja elő:  

 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a terméket teljes mértékben a talajba kell 
helyezni;  
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 Gondoskodni kell arról is, hogy a termék a sorok végén is teljesen be legyen ágyazva;   

 A kiszóródott vetőmagok a madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében el kell 

távolítani;  

A vetőmagok kezelését kizárólag professzionális csávázó üzemben szabad végezni. Ezekben 

az üzemekben a legjobb elérhető technológiát kell alkalmazni annak érdekében, hogy a kezelés 

során a porkibocsátás a minimálisra csökkenjen;    

A méhek és más beporzók védelmének biztosítása érdekében a szálló por keletkezését a 
minimálisra kell csökkenteni;  

Megfelelő vetési berendezést kell használni a magok szétszóródásának és a por keletkezésének 

minimalizálására;  

Tilos a terméket ivóvízbázisok belső védelmi területén alkalmazni; 

Külön engedélyben meghatározott módon a készítmény alkalmazható külső védelmi 

területeken és hidrogeológiai zónákban.  

24. Folyamatban lévő alkalmazások   
Nincs folyamatban hasonló célú alkalmazás. 

25. Kutatási tevékenységek  

-  
 
 
 

Feltöltendő a CIRCABC rendszerbe PDF formátumban.1  

                                                           
1 IG „Növényvédelmi termékek és maradványaik, a következő SCFCAH-találkozó szakasza, az „53. Cikk szerinti 
bejelentések” alfejezete. 

https://circabc.europa.eu/w/browse/857a2351-36e2-47af-850c-0f4f20a76b96

