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Emlékeztető a tiametoxam hatóanyagú növényvédő szerek korlátozásáról:
A tiametoxam hatóanyag jelenlegi EU engedélye ez év áprilisában lejár. A jelenlegi, üvegházi
felhasználásra korlátozott nemzeti engedélyek 2020 áprilisáig maradnak érvényben.
Actara az EU Bizottság döntése szerint a 2018. december 19-én hatálybalépett korlátozásnak
megfelelően kizárólag zárt termesztő berendezésben használható.
Tiametoxam hatóanyagú csávázó szerek:
A tiametoxam hatóanyagot tartalmazó Cruiser 350 FS, Cruiser 600, Cruiser OSR, Cruiser 70 WS, Force
zea csávázó szereinket 2018. december 19. után TILOS szabadföldön termesztett kultúrák vetőmag
csávázására felhasználni, valamint a kezelt vetőmagot elvetni.
Cruiser 350 FS, Cruiser 600, Cruiser OSR, Cruiser 70 WS, Force zea csávázószereinkre EU-n kívüli
exportálás céljából az eddigi feltételekkel megegyező módon továbbra is kérhető csávázási engedély.

Lambda-cyhalotrin hatóanyagú növényvédő szerek EU MRL módosítás miatt
bekövetkezett felhasználás korlátozása 2019 január 26-tól:
Ampligo brokkoliban és karﬁolban maximum 0,2 l/ha dózisban használható
Katare Zeon 5 CS (és klónjai: Full 5 CS és Ninja Zeon 5 CS) az alább felsorolt kultúrákban
kizárólag a megváltozott felhasználási előírások betartásával használható fel:
napraforgó: legkésőbb BBCH 58-ban (teljesen elkülönülő virágzat) kezelhető
cukorrépa: max. 2 kezelés / év
fejes káposzta, bimbós kel, kelkáposzta: 0,2-0,25 l/ha, ÉVI 7 nap;
karﬁol, brokkoli: 0,2 l/ha, ÉVI 7 nap;
spenót: csak szabadföldi termesztésben használható
bab, borsó: 0,15 l/ha; szárazbab,
szárazborsó: ÉVI 14 nap;
őszi káposzta repce, mustár: 0,15 l/ha, ÉVI 35 nap;
szabadföldi paradicsom: 0,2 l/ha;
paprika: 0,2-0,25 l/ha;
uborka: 0,2 l/ha; szőlő: ÉVI 7 nap;
csemegekukorica: ÉVI: 7 nap;
zöldborsó, zöldbab: ÉVI 3 nap.
Endíviában nem használható !
Judo rovarölő szer az alább felsorolt kultúrákban a megváltozott előírások betartásával
használható:
napraforgó: utolsó kezelés BBCH 58 (teljesen elkülönülő virágzat)
hajtatott kínai kel: maximális dózis: 1 l/ha;
száraz borsó: ÉVI 14 nap;
kalászosok (búza, árpa, tritikálé, rozs, zab): ÉVI 35 nap.
Szabadföldi kínai kel, karﬁol, brokkoli, karalábé kultúrákban nem használható!

Dikvát hatóanyagú készítmények engedélyokiratainak visszavonása, türelmi
idők
A dikvát hatóanyagot az EU Bizottság nem újította meg, így, a dikvát hatóanyagú készítmények –
Reglone Air, Reglone, Dessix R, Retro R - nemzeti okiratait a magyar Hatóság visszavonta és a
készletek forgalmazására és felhasználására az alábbi türelmi időket adta:
Kereskedelmi forgalmazás: 2019. november 04.-ig
Felhasználható: 2020. február 04.-ig az engedélyezett kultúrákban
A Syngenta Kft. által forgalmazott termékek kiegészítő címkeszövegei letölthető formában
megtalálhatóak az egyes készítmények termékadatlapjainál.

Propikonazol hatóanyagú készítmények engedélyokiratainak visszavonása,
türelmi idők
A propikonazol hatóanyagot az EU Bizottság nem újította meg, így, a propikonazol hatóanyagú
készítmények – Artea, Pannon, Cherokee, Quilt Xcel - nemzeti okiratait a magyar Hatóság
visszavonta és a készletek forgalmazására és felhasználására az alábbi türelmi időket adta:
Kereskedelmi forgalmazás: 2019. december 19-ig
Felhasználás: 2020. március 19-ig
A Syngenta Kft. által forgalmazott termékek kiegészítő címkeszövegei letölthető formában
megtalálhatóak az egyes készítmények termékadatlapjainál.
Figyelem!
Topas 100 EC gombaölő permetezőszer engedélyokirata módosul a felhasználásra
vonatkozó előírások tekintetében!
2019. augusztus 13. után:
Almatermésűekben évente maximum háromszor használható.
Kajszi és őszibarack esetében évente maximum háromszor használható, a kezelés utolsó
időpontja: betakarítás előtt 2 hét, valamint az élelmezés-egészségügyi-várakozási idő 14 napra
módosul.
Szőlő esetében a kezelés utolsó időpontja borsó nagyságú bogyóállapot, valamint az élelmezésegészségügyi-várakozási idő 35 napra módosul.
A dió, mogyoró, mandula kultúrákban a készítmény felhasználása nem engedélyezett.
2019 augusztus 13. után a korábbi gyártású kereskedői készletek a fenti tartalmú
öntapadós kiegészítő címkével forgalmazható. A Topas kiegészítő címkeszövege
letölthető formában megtalálható a készítmény adatlapján.

Klórtalonil hatóanyagú készítmények engedélyokiratainak visszavonása,
türelmi idők
A klórtalonil hatóanyagot az EU Bizottság nem újította meg, így a klórtalonil hatóanyagú
készítmények – Amistar Opti 480 SC, Bravo 500 - nemzeti okiratait a magyar Hatóság 2019.
november 20-i hatállyal visszavonja, a készletek forgalmazására és felhasználására az alábbi türelmi
időket adta:

Kereskedelmi forgalmazás: 2020. május 20.
Felhasználás: 2020. május 20.
A Syngenta Kft. által forgalmazott termékek kiegészítő címkeszövegei letölthető formában
megtalálhatóak az egyes készítmények termékadatlapjainál.

