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ORSZAGOS MAGYAN TVTEHESZETI EGYESULET

Fiildmiivel6siiryi Miniszt6rium
Dr. Fazekas S6ndor F<ildmtivel6siigyi Minisaer resz€re

Budapest
Kossuth Lajos t6r 1 1.

105s

Ikt.sz.: 16112016

Tirw: neonikotinoidok felhaszn6liisa

Tisztelt Miniszter Ur!

Tisztelettel t6j6koztatom, hogy az Orsz6gos Magyar M6h6szeti Egyestilet (OMME)

vezet6s6ge igen nagyra becsiilte ahazai n<iv6nyv6delmi szakigazgatdsnak a neonikotinoidok

felhasznilitsiit 6rint6 korl6tozilsokkal kapcsolatos hozziiililsitt Eppen ezert tapasztaltuk

meglepodve, hogy a Nemzeti Elelmiszerl6nc-Biztons6gi Hivatal Ndv6ny-, Talaj- 6s

egiartOmyezet-v6delmilgazgat6s6ga Q.{EBIH NTAD enged6ly adott a Cruiser OSR 322 FS

gomba- 6s rovarcilo 6s Ellado rovardl6 csdv/r;oszer sziiks6ghelyzeti felhasznillirsita az

intenziv oszi kitposztarepce 25. 000 hekt6ros teriilet6re.

Id6n, janu6r 22-€n, 32.000 hektSr nagys6gri teriiletre (ennek ll3-a lett haszniiva a

gyakorlatban) adott enged6lyt a NEBIH NTAI Cruiser 350 FS, Poncho 600 FS, Seed Oprid

OOO pS 6s Gaucho 600 FS ndv6nyv6do szerek hazai kukorica 6s napraforg6 bazisvet6mag

csil dzdsra tort6n6 felhaszn6l6sra.

Ahazai hat6s6gok engeddlyezesere az6rt volt sztiks6g, mert az engedelyezett k6szitm6nyek

hat6anyagainak felhasznillilsttt vet6magcsildzbs vagy talajfert6tlenit6s celiara a m6hekre

vonzo kultir6kban az Etx6pai Bizotts6g, a 48512013/EU v6grehajt6si rendelet alapjirn,

felff.iggesztette. Ennek 6rtelm6ben,2Ol3- december 1. utiln a klotianidin, tiametoxam 6s

imidakloprid hat6anyagokkal csitvizotl vet6mag azEIJ tag6llamaiban nem forgalmazhat6 6s

nem vethet6. A kdt 6ves korl6tozbst 2015-ben meghosszabbitotta az EU illet6kes Bizotts6ga,

ami a mai napig 6rv6nyben van.
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A hazai mdhdszt6rsadalom nev6ben nem szeretn6nk -mert nem vagyunk kutat6k- 6rt6kelni
szakmailag, sem az EU korliitoz6 int6zked6s6t, sem a hazai derog6ci6t. Viszont, mint a

mezogazdashg azon ilgazatinak szereploi, akik tev6kenys6ge fokozottan kitett a kcirnyezet-
terhel6snek, szeretn6nk a hazai hat6s6g ddnt6s6vel kapcsolatos aggodalmainkat jelezni.
K6rjiik a Miniszter Urat, hogy amig 6l azEU egyes neonikotinoidok felhaszn6lls6t korLitoz6
int6zked6se, ne adjon ki a hazai hat6s6g rijabb 6s rijabb enged6lyeket. Vrirjuk meg az EU
dont6s6t az igyben, ami tcibb 6ven 6t tart6, szdlesk<ini nemzetkdzi kutatSsok eredm6nyein,
kdvetkeztet6sein fog alapulni.

K6r6siink alapj6ul kdt fontos t6nyt emeliink ki:
1. az Eur6pai Elelmiszerbiztons6gi Hat6s6g (EFSA) 2013. janu6ri jelent6s6ben a

kdrnyezetre kiirosnak min6sitette a neonikotinoidokat, e tanulmilny alapjirn donttitt az

EU a hat6anyagok felftiggeszt6se mellett
2. ahazai m6hcsal6dok eg6szs6gi 6llapota az orszirg sok m6h6szet6ben gyenge, az okokat

nem tudjuk - 6rzelmileg fontos ahazai 20 000 m6h6sznek, hogy varjuk meg azEU
v6gleges d<int6s6t a neonikotinoidokkal kapcsolatban

Meg6rt6s6t kdszdndm!

Budapest, 2016.jflius 26.
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