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I. Szükséghelyzeti növényvédőszer-használat

II. Szükséghelyzeti vetőmagcsávázás

A véralvadásgátló rágcsálóirtók, pl. chlorophacinone súlyosan veszélyeztetik a nem célzott magevőAésszükséghelyzeti
a
engedélyek történetében 2013-ban új fejezetet nyitottak a neonikotinoid
ragadozó állatokat. Dacára a 2008-as betiltásnak a Reanal egészen 2018-ig gyártotta a
csávázó szerek, amelyeket a méhek miatt tiltottak be. Magyarország a nemzetközi
Redentin 75-öt, amit nem csak járat, hanem időnként felületkezelésre is engedélyeztek
cégeknek (itt Syngenta és Bayer) szükséghelyzeti engedély révén kereskedelmi kiskaput
nálunk, ami fokozott veszélyt jelent. Közel hatezer tonna készítményt (Redentin 75 és
biztosított. Ezeket a vetőmagokat (kukorica, napraforgó, olajrepce) Ázsiába
Pocok Tox használtak) fel nálunk eddig, aminek monitorozási eredménye ismeretlen.
(Ukrajna, Oroszország, Belorusszia, Moldávia, Kazahsztán) és a Közel-Keleten
Megoldatlan problémáról van szó, amin dolgozni kellene.
(Törökország, Irán). Spanyolország, Franciaország és Svájc is hasonlóan jártak el.
A diflovizadin atkaölőnek (Flumite 200) sohasem volt EU-engedélye. Miként kerülheti ki
A thiamethoxam (2013-2020 között ~91 ezer tonnás export) 2020-ban csúcsra ért a
ezt az igen szigorú feltételt a KITE Zrt. tulajdonában lévő Agro-Chemie Kft? Hogyan
~27 ezer tonnás vetőmag-exportjával, a clothianidin (2013-2020 között ~41 ezer tonnás
lehetséges egy ilyen kísérleti vegyszerrel kezelni, hiszen az ezzel kezelt termékek emberi
export) 2019-ben döntötte meg minden eddigi csúcsát ~11 ezer tonnás kiajánlással. A
fogasztásra nem kerülhetnének. Az évi közel hatezer literes felhasználás közel 12 ezer
csávázott magok hazai felhasználásra 2018 kivételével nem kerültek. Ez tehát a szergyártók és
hektár permetezett területet jelent. Az innen kikerült élelmiszerfogyasztás a
vetőmag-vállalatok szükséghelyzete lehetett csak.
jogszabályok szerint embereken végzett kísérletnek tekinthető. Máig 2010-es árusításától
A NÉBIH 04.2/2233-7-2017 számú engedélyében az alábbi szöveg olvasható:
52 ezer liter készítmény kapott szükséghelyzeti engedélyt. Úgy, hogy az atkák elleni
„Az engedélyező hatóság a Cruiser 350 FS (350 g/l tiametoxam) csávázószer
védekezés megoldható az EU-ban engedélyezett hatóanyagokkal (pl. bifenazate,
szükséghelyzeti felhasználását napraforgó vetőmag csávázására vetésére talajlakó és
hexythiazox, fenpyroximate, etoxazole).
fiatalkori lombkártevők elleni megelőző védekezésekhez 2017. november 6-tól
A kasugamycin hatóanyagú Kasumin 2 a Sumi-Agro terméke. Baktericid, ami valóban
2018. január 17-ig (csávázásra); 2018. március 15-től április 30-ig (vetésre) engedélyezi.”
ritka hatás a növényvédő szerek területén. EU-engedélye azonban 2005 óta nincs, de 2009
A fentiek értelmében a Magyarország az EU-moratórium ideje alatt az ország
óta minden évben használtuk; 2012-ben például almában és zöldséfélékben 12 tonnát.
területén maximum 403 ezer hektáron engedélyezett vetést a 2018-as tiltás előtt.

