
Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei 

       

KÉSZÍTMÉNY Típus KULTÚRA HATÓANYAG(OK) 

EU MRL                                         
2008. szeptember 1-től 

Magyarországon is 
érvényes                                       

mg/kg 

PHI                   
(nap) 

Megjegyzés 

Force 1,5 G  
rovarölő 

talajfertőt-
lenítő 

kukorica 
(csemege, takarmány, 

vetőmag) 

teflutrin 

0,05 

előírás szerinti 
felhasználás 

esetén 
korlátozás 

nincs 

A kezelés ideje 
(fenológiai 

állapot szerint):                        
vetéssel egy 

menetben 

burgonya 0,01* 

A kezelés ideje 
(fenológiai 

állapot szerint):                        
vetéssel egy 

menetben 

cukorrépa 0,07 (gyökér) 

A kezelés ideje 
(fenológiai 

állapot szerint):                        
vetéssel egy 

menetben 

napraforgó 0,05 

A kezelés ideje 
(fenológiai 

állapot szerint):                        
vetéssel egy 

menetben 

paprika 
(magról vetett, 
szabadföldi) 

0,05 

A kezelés ideje 
(fenológiai 

állapot szerint):                        
vetéssel egy 

menetben 

 

 



Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei 

       

KÉSZÍTMÉNY Típus KULTÚRA HATÓANYAG(OK) 

EU MRL                                         
2008. szeptember 1-től 

Magyarországon is 
érvényes                                       

mg/kg 

PHI                   
(nap) 

Megjegyzés 

Force 1,5 G  
rovarölő 

talajfertőt-
lenítő 

paradicsom 
(magról vetett, 
szabadföldi) 

teflutrin 

0,05 

előírás szerinti 
felhasználás 

esetén 
korlátozás 

nincs 

A kezelés ideje 
(fenológiai 

állapot szerint):                        
vetéssel egy 

menetben 

káposztafélék (brokkoli, 
bimbóskel, fejes 

káposzta, kelkáposzta, 
karfiol, kínai kel, 

karalábé) 
(magról vetett, 
szabadföldi) 

0,05 

A kezelés ideje 
(fenológiai 

állapot szerint):                        
vetéssel egy 

menetben 

gyökérzöldségek 
(sárgarépa, 

petrezselyem, pasztinák, 
cékla) 

0,05                                       
(sárgarépa, 

petrezselyem, pasztinák)                                       
0,08                                              

(cékla) 

A kezelés ideje 
(fenológiai 

állapot szerint):                        
vetéssel, 

ültetéssel egy 
menetben 

levélzöldségek (spenót, 
sóska, saláta) 

0,05 

A kezelés ideje 
(fenológiai 

állapot szerint):                        
vetéssel, 

ültetéssel egy 
menetben 

 

 

 



Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei 

       

KÉSZÍTMÉNY Típus KULTÚRA HATÓANYAG(OK) 

EU MRL                                         
2008. szeptember 1-től 

Magyarországon is 
érvényes                                       

mg/kg 

PHI                   
(nap) 

Megjegyzés 

Force 1,5 G  
rovarölő 

talajfertőt-
lenítő 

zöldbab 

teflutrin 

0,05 

előírás szerinti 
felhasználás 

esetén 
korlátozás 

nincs 

A kezelés ideje 
(fenológiai 

állapot szerint):                        
vetéssel, 

ültetéssel egy 
menetben 

borsó 0,05 

A kezelés ideje 
(fenológiai 

állapot szerint):                        
vetéssel, 

ültetéssel egy 
menetben 

kabakosok 
(uborka, görögdinnye, 

sárgadinnye, tök) 

0,05 (uborka, tök)                          
0,02 (görögdinnye, 

sárgadinnye) 

A kezelés ideje 
(fenológiai 

állapot szerint):                        
vetéssel, 

ültetéssel egy 
menetben 

vöröshagyma 0,07 

A kezelés ideje 
(fenológiai 

állapot szerint):                        
vetéssel, 

ültetéssel egy 
menetben 

fokhagyma 0,07 

A kezelés ideje 
(fenológiai 

állapot szerint):                        
vetéssel, 

ültetéssel egy 
menetben 



Magyarországon engedélyezett SYNGENTA készítmény-kultúra párok MRL értékei 

       

KÉSZÍTMÉNY Típus KULTÚRA HATÓANYAG(OK) 

EU MRL                                         
2008. szeptember 1-től 

Magyarországon is 
érvényes                                       

mg/kg 

PHI                   
(nap) 

Megjegyzés 

Force 1,5 G  
rovarölő 

talajfertőt-
lenítő 

almatermésűek (alma, 
körte, birs, naspolya) 

teflutrin 

0,05 

előírás szerinti 
felhasználás 

esetén 
korlátozás 

nincs 

A kezelés ideje 
(fenológiai 

állapot szerint):                        
ültetéssel egy 

menetben 

csonthéjasok 
(kajszibarack, 

őszibarack, nektarin, 
meggy, cseresznye, 

szilva) 

0,05 
(kajszibarack, 

őszibarack, szilva) 
0,2 

(cseresznye, meggy) 

A kezelés ideje 
(fenológiai 

állapot szerint):                        
ültetéssel egy 

menetben 

bogyós gyümölcsűek 
(szamóca, feketeszeder, 

málna, szedermálna, 
fürtös áfonya, 
nagytermésű 

tőzegáfonya, ribizli, 
köszméte, fekete bodza, 

josta, csipkebogyó) 

0,05 

A kezelés ideje 
(fenológiai 

állapot szerint):                        
ültetéssel egy 

menetben 

szőlő 0,05 

A kezelés ideje 
(fenológiai 

állapot szerint):                        
ültetéssel egy 

menetben 

Force 1,5 G  
rovarölő 

talajfertőt-
lenítő 

csemete-, mag-, 
dugvány- és 
oltványiskola 

teflutrin - 

előírás szerinti 
felhasználás 

esetén 
korlátozás 

nincs 

A kezelés ideje 
(fenológiai 

állapot szerint):                        
vetéssel, 

ültetéssel egy 
menetben 

   
  

  
  

* Analítikai kimutathatóság alsó határát mutatja 

 


