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REPCETERMESZTŐK, MÉHÉSZEK FIGYELEM!
Kivonat a NÉBIH határozatából
A nemzeti Élelmiszerlánc- bizottsági hivatal, mint élelmiszerlánc felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság)
a KITE Zrt. (4181 Nádudvar, Bem J. u. 1.) ügyfél kérelmére
indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
Az engedélyező hatóság a Cruiser OSR 322 FS (8g/l
ﬂudioxonil + 280 g/l tiametoxam + 33,3 g/l metalaxil-M) és
Ellado (400 g/l klotianidin+ 80 g/l béta-ciﬂutrin) csávázószerek szükséghelyzeti felhasználását intenzív termesztésű
káposztarepce területeken talajlakó és ﬁatalkori lombkártevők
és gombabetegségek elleni megelőző védekezésekhez
2017. július 30-tól szeptember 30-ig
engedélyezi.
A fentiek értelmében a Magyarországon más kultúrában
engedéllyel rendelkező Cruiser OSR 322 FS gomba- és rovarölő csávázószer 35.761/2001. FVM számú és az Ellado rovarölő csávázószer 02.5/11595/1/2010. MgSzHK számú engedélyokirattól eltérően felhasználható szükséghelyzeti engedéllyel
intenzív termesztésű őszi káposztarepcében (350.000-500.000
csíraszám/ha) az ország egész területén maximum 80.000 haon őszi talajtakaró kártevők (Agriotes spp. cserebogár pajor) és
ﬁatalkori lombkártevők, repcebolha, repcedarázs lárvája,
valamint korai gombás betegségek (Phoma lingam, Sclerotinia
sclerotiorum) ellen.
Jelen engedély alapján a kezelt vetőmagok Magyarország
területén a kérelmező nyilvántartásában szereplő, szerződésben
jóváhagyott és nevesített, intenzív repcetermesztést folytató
területeken vethetők el.
A csávázott vetőmag kijuttatásakor pneumatikus vetőgép
alkalmazása esetén a magokról estlegesen ledörzsölődő port,
megfelelő csővezetékkel, deﬂektor alkalmazásával kell a talaj
felszínére vagy a barázdába levezetni.
A határozatban szereplő készítmények felhasználásakor az
engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi óvórendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.
Az ügyfél (KITE Zrt.) köteles felügyelni az ország egész
területén nyilvántartói azonosító rendszerén keresztül, hogy a
végfelhasználók szerződés szerinti bejelentési kötelezettségeiknek a járási hivatalok részére eleget tegyenek, illetőleg az

elvetett és kezelt magról a szükséges termelési adatokat
(vetőmag fajtája, mennyisége, csávázószer neve és a vetés
pontos ideje, helye) a vetés előtt legalább 15 nappal a járási
hivatalokhoz bejelentsék.
Az ügyfél a repce termesztők területi azonosító adatait a
NÉBIH növény-, Talaj-, és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság részére legkésőbb 2017.október 15-ig összesítve
köteles lejelenteni.
A járási hivatalok kötelesek az elvetett területeken növényvédelmi ellenőrzéseket folytatni és a méhek és hasznos szervezetek fokozott védelme érdekében a felhasználói bejelentések, nyilvántartások ismeretében a vetést követően közvetlenül kiértesíteni a helyi jegyzőket, abból a célból, hogy a
területre kitelepülni szándékozó méhészetek tájékoztatása a
méhek letelepítése előtt megtörténjen.
Széll Imre
Gazdakör alelnöke
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KUNHEGYESI SERTÉSHÍZLALÓK
FIGYELEM!
Gazdakörünk vezetése a helyi gazdák érdekében üzleti
kapcsolat létesítésének lehetőséget próbál kiépíteni. Most
jutottunk el addig, hogy a húsjellegű hízósertésekre piaci
lehetőség nyílik.
- Súlyhatárok: 100-140 kg
- Átvételi ár:
1. helyben mért súly után
2. a mindenkori piaci ár maximális árfolyama
3. azonnal ﬁzetve a helyszínen
4. helybe jönnek érte előzetesen egyeztetett időpontban
Részletes érdeklődés:
Gönczi András elnök úrnál
Tel.: 06 30/293-29-03
Széll Imre
Gazdakör alelnöke

FIGYELEM!
Esti tagozatos osztály indul
a Karcagi Szakképzési Centrum Nagy László Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában
Kunhegyesen!
10., 11. és 12. osztályba lehet jelentkezni
a 2017/2018. tanévre.
Kedvezmények:
Diákigazolvány, ingyen tankönyv.
Meglevő végzettséget, elvégzett éveket beszámítunk;
különbözeti vizsgával 8 általános végzettséggel is
jelentkezhet.
Tanítási napok: kedd, szerda, csütörtök délután.

Beiratkozás: 2017. augusztus 22-30.,
a gimnázium titkárságán.
Iskolánk honlapján további képzési ajánlatokat talál:
www.nlki.hu

