51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet
a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint
az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia
Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.)
FVM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-a
(3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.
§-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:
1. §
(1) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai
Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában
megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes
szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ában a
"rendeletben" szövegrész helyébe a "rendelet" szöveg lép.
(2) Az R. 2. § p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
"p) nitrátérzékeny terület: a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén
történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet mellékletében felsorolt fizikai
blokkok;"
(3) Az R. 2. §-a a következő x)-y) pontokkal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
"x) termelő tó: olyan halastó, amelyben élő hal előállítása étkezési céllal folyik;
y) nem termelő tó: olyan halastó, amelyben élő hal előállítása nem étkezési céllal folyik."
2. §
Az R. 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(8) Az Érzékeny Természeti Területek fizikai blokkazonosító szinten meghatározott listáját
az irányító hatóság
a) 2008. évben május 1-jéig,
b) ezt követően minden év április 1-jéig,
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 14. § (1)
bekezdés c) pontjának cg) alpontja alapján kiadott közleményben teszi közzé."
3. §
Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) A támogatásra jogosult a kötelezettségvállalási időszak alatt legalább két alkalommal,
képzési időszakonként egy-egy alkalommal köteles a minisztérium által szervezett agrárkörnyezetgazdálkodási képzésen részt venni. Képzési időszakok a meghirdetett jogcímek
esetén:

a) a 2004/2005. és a 2005/2006. gazdálkodási év;
b) a 2006/2007. és a 2007/2008. gazdálkodási év;
c) a 2008/2009. gazdálkodási év."
4. §
Az R. 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1) A támogatási időszak alatt]
"a) egy adott célprogramba bevitt teljes földterület mérete csökkenthető azzal, hogy a
területcsökkentést az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, minden esetben be kell
jelenteni az MVH-nak. A támogatási határozatban feltüntetett területek csökkentésére
irányuló kérelmet legkésőbb az adott gazdálkodási évre vonatkozó kifizetési kérelem beadási
határidejéig lehet benyújtani, amely egyidejűleg a támogatási határozat módosítását vonja
maga után,"
5. §
(1) Az R. 15. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) A kifizetési kérelemben feltüntetett hasznosítási kód módosítására, pontosítására a
kérelmezőnek a kérelem benyújtási határidejének lejárta után legfeljebb 25 nap áll
rendelkezésére, mely időszak alatt a kérelem benyújtása már késedelmes benyújtásnak
minősül. A késedelmes benyújtásról a 796/2004/EK Bizottsági rendelet 21. cikke rendelkezik.
(5) A kifizetési kérelmet jóváhagyó határozat meghozatalára a kifizetési kérelem
keresztellenőrzését követő 60 napon belül kerül sor."
(2) Az R. 15. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
"(7) Adott területre vonatkozóan ugyanazon ügyfél jogosult az egységes területalapú, az
agrár-környezetgazdálkodási, a kedvezőtlen adottságú területek, valamint a NATURA 2000.
támogatásának igénybevételére. Az MVH a kifizetési kérelem adatait a fenti területalapú
támogatások adatbázisával összeveti, és amennyiben ugyanazon terület vonatkozásában a
kérelmezők személye nem azonos, az ügyfeleket egyszeri alkalommal a földhasználati jog
tisztázására szólítja fel."
6. §
Az R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"17. § (1) A támogatható területre, illetve állatállományra vonatkozó szempontok teljesítését a
8. számú mellékletben szereplő táblázat pontrendszere alapján kell értékelni. A táblázat
tartalmazza az egyes szempont teljesítése, illetve nem teljesítése esetén adandó pontszámot,
attól is függően, hogy a nem teljesítés hány alkalommal fordult elő és az milyen mértékű volt.
A kapott pontok összegzésével állapítható meg a szankcionálás mértéke. A táblázatban
megjelölt egyes esetekben a kapott pontszámtól függetlenül a mezőgazdasági termelő az adott
gazdálkodási évben az érintett parcellák után nem jogosult támogatásra (P1 szankció) vagy a
mezőgazdasági termelőt a célprogramból egy gazdálkodási évre (P2 szankció) vagy
véglegesen ki kell zárni (P3 szankció) vagy az érintett parcellák után az adott célprogram
támogatási időszakának lejártáig nem jogosult támogatásra (P4 szankció).
(2) Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásoknál a 8. számú melléklet mellett a Helyes
Gazdálkodási Gyakorlat előírásainak a gazdálkodási tevékenységéhez kapcsolódó szankcióit
is alkalmazni kell, melyet külön jogszabály határoz meg.
(3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglaltak szerinti értékelést követően megállapított
szankcionálási mértékek közül a magasabb százalékos arányú szankció jogkövetkezményeit
kell érvényesíteni.

(4) Amennyiben a támogatásra jogosult a kötelezettségvállalási időszak alatt agrárkörnyezetgazdálkodási képzésen:
a) egy alkalommal vesz részt, nem jogosult az utolsó gazdálkodási évre jutó támogatási
összeg 50%-ára;
b) egy alkalommal sem vesz részt, nem jogosult az utolsó gazdálkodási évre jutó teljes
támogatási összegre.
(5) Amennyiben a kötelezettségvállaló személyében a 10. § (3) bekezdés c) pontjában
meghatározott képzési időszak alatt változás történik, és így a jogutódnak már csak egy
képzési időszak áll rendelkezésére, azon a képzésen kötelezően részt kell vennie. Amennyiben
a képzésen nem vesz részt, nem jogosult az utolsó gazdálkodási évre jutó támogatási összeg
50%-ára.
(6) A (4) vagy (5) bekezdésben foglalt esetekben, amennyiben a támogatásra jogosult már
felvette a támogatási összeget, azt vissza kell fizetnie.
(7) A támogatás alapjául szolgáló terület méretének meghatározásánál, illetve az igényelt,
valamint az ellenőrzés alapján megállapított valós terület méretéből adódó eltérések esetén az
egyes közösségi támogatási programokra vonatkozóan a 796/2004/EK bizottsági rendelet a
közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak
megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek
létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt
kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 51. cikk (1) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.
(8) A támogatás alapjául szolgáló állatok létszámának meghatározásánál, illetve az igényelt,
valamint az ellenőrzés alapján megállapított valós állatlétszámból adódó eltérések esetén, a
szarvasmarha, juh, kecske, sertés és ló állatfajok esetében értelemszerűen alkalmazni kell a
796/2004/EK rendelet 57., 59. és 60. cikkében foglaltakat.
(9) Amennyiben a támogatási időszak alatt második alkalommal szükséges a tárgyévre
vonatkozó támogatás teljes egészének visszavonása, az a programból való végleges kizárást
jelenti.
(10) Amennyiben az a támogatásra jogosult, aki külön jogszabály alapján a 2005/2006.
gazdálkodási évben szőlőkivágásra irányuló támogatási kérelmet nyújtott be és a
szőlőterületének kivágásának támogatására jogosult
a) eleget tesz a 11. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak, abban az esetben a
szőlőterület kivágása területcsökkentésnek minősül;
b) nem tesz eleget a 11. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak, de a 2006/2007.
gazdálkodási évtől kezdve már nem nyújt be kifizetési kérelmet,
ba) a célprogramba bevitt területének legfeljebb 25%-os területcsökkentése esetén a
gazdálkodó a területcsökkentéssel érintett parcellák után az adott célprogram támogatási
időszakának lejártáig nem jogosult támogatásra (P4 szankció),
bb) a célprogramba bevitt területének 25,1-50%-os területcsökkentése esetén a gazdálkodót a
célprogramból egy évre ki kell zárni (P2 szankció),
bc) a célprogramba bevitt területének 50,1-100%-os területcsökkentése esetén a gazdálkodót a
célprogramból az adott célprogram támogatási időszakának lejártáig ki kell zárni (P3
szankció);
c) nem tesz eleget a 11. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak, és a 2006/2007.
gazdálkodási évtől kezdve kifizetési kérelmet nyújt be, az a gazdálkodó által szándékosan tett
hamis nyilatkozatnak minősül, és vele szemben a 817/2004 EK rendelet 72. cikke alapján kell
eljárni.
(11) A (10) bekezdés a)-c) pontjában foglaltak fennállta minden esetben a támogatási
határozat módosítását vonja maga után.

(12) A 11. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a területcsökkenéssel érintett terület
nagyságához, valamint a 11. § (8) bekezdése alapján a csökkentéssel érintett állatlétszám
nagyságához kapcsolódó korábban igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül, amely az adott gazdálkodási év támogatási összegéből történő
levonással is teljesíthető.
(13) Nem minősülnek jogosulatlanul igénybe vett támogatásoknak a területcsökkenést
eredményező vis maior eseteken túl az alábbi esetek, melyeket az ügyfélnek minden esetben
hatósági igazolással vagy az ügyben eljáró más szerv által kiadott irattal kell bizonyítania az
MVH felé a jogerőre emelkedett határozat kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül:
a) a földterület állami kisajátítása (útépítés, gátépítés stb.), amennyiben az a
kötelezettségvállalás időpontjában nem volt előre látható,
b) osztatlan közös tulajdon kimérése után - a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan
közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm.
rendelet 3. §-ának (4) bekezdésében meghatározott ok miatt - a földterület nem egyezik a
korábbi földterület méretével.
(14) Amennyiben a 15. § (4) bekezdése alapján meghatározott határidőn túl történik meg a
hasznosítási kód módosítására, pontosítására vonatkozó kérelem benyújtása, úgy a határidőn
túli módosítással érintett parcellák után a gazdálkodó az adott gazdálkodási évben nem
jogosult a támogatásra (P1 szankció).
(15) Amennyiben a 15. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelő hiánypótlási eljárás során
megállapítható, hogy nem a 7. § (2)-(3) bekezdése szerinti földhasználó igényelte a
támogatást, abban az esetben a gazdálkodó az adott gazdálkodási évben az érintett parcellák
után nem jogosult támogatásra (P1 szankció).
(16) Amennyiben a támogatásra jogosult a 796/2004/EK Bizottsági rendelet 68. cikkére
hivatkozik az MVH eljárása során, abban az esetben az ezzel összefüggő bizonyítási
kötelezettség őt terheli."
7. §
Az R. 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) A támogatás mértéke szántóföldi művelés esetében:
a) szántóföldi zöldségnövények esetében az átállási időszakban a célprogramba bevitt terület
után 349 euró/ha, illetőleg
b) szántóföldi zöldségnövények esetében az átállási időszak után, már átállt időszakban a
célprogramba bevitt terület után 220 euró/ha,
c) egyéb szántóföldi növények esetében az átállási időszakban a célprogramba bevitt terület
után 192 euró/ha,
d) egyéb szántóföldi növények esetében az átállási időszak utáni, már átállt időszakban a
célprogramba bevitt terület után 145 euró/ha."
8. §
Az R. 33. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A program előírásai:]
"d) időjárástól függően legalább egy, legfeljebb kétszeri kaszálás szükséges,"
9. §
Az R. 36. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) A támogatás mértéke a programba bevitt terület után 420 euró/ha."

10. §
Az R. 37. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) A támogatás mértéke:
a) az átállási időszakban a programba bevitt terület után 435 euró/ha,
b) átállás után, már átállt időszakban, a programba bevitt területek alapján 322 euró/ha."
11. §
(1) Az R. 39. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) Jogosultsági feltételek:]
"a) vízjogi engedélyenként legalább 1 ha nyílt vízfelületű halastó,"
(2) Az R. 39. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki és egyidejűleg a bekezdés c)e) pontjainak számozása d)-f) pontokra változik:
[(3) A program előírása:]
"c) nem termelő tó esetében a gazdálkodó a vízfeltöltési kötelezettségét abban az esetben
teheti meg április 1-jétől eltérő időpontban, amennyiben a tóban az év valamely időszakának
összefüggő részében legalább 45 napon keresztül vízborítás található,"
12. §
(1) Az R. 30. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Jogosultsági feltételek:]
"b) a területileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)
igazolása arról, hogy a szántóterület gyepesítése indokolt."
(2) Az R. 30. § (5) bekezdésében, a 36. § (3) bekezdés f) pontjában, a 44. § (5) bekezdésében,
a 45. § (5) bekezdésében, a 46. § (5) bekezdésében, a 48. § (5) bekezdésében szereplő
"NTSZ" szövegrész helyébe "MgSzH" szövegrész lép.
13. §
(1) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) Az R. 8. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.
14. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba azzal, hogy az R. e
rendelet 6. §-ával megállapításra kerülő 17. §-ának (10)-(11) bekezdését a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell, valamint e rendelet 7. §, 9. §, 10. §-ának rendelkezéseit a
2007/2008. gazdálkodási év tekintetében is alkalmazni kell, a már lezárult gazdálkodási évek
tekintetében e rendelkezéseket nem kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 13. §-ának (2) bekezdése, valamint a 6.
számú melléklete hatályát veszti.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2008. évi igénybevételével
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 39/2008. (III. 29.) FVM rendelet 24. §-ának (2)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2007. évi igénybevételével
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2007. (IV. 20.) FVM rendelet hatályát veszti azzal,
hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell."
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2008. évi kiegészítő

nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 42/2008.
(IV. 4.) FVM rendelet 47. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2007. évi kiegészítő
nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 29/2007.
(IV. 20.) FVM rendelet hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben alkalmazni kell."
(5) Az 1-13. §, valamint e § (2)-(5) bekezdése e rendelet hatálybalépését követő 3. napon
hatályát veszti.

1. számú melléklet az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez
„2. számú melléklet a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelethez

Az egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramok esetében az adott
kultúrában engedélyezett növényvédő szerek közül használható, illetve tiltott
növényvédő szer hatóanyagok jegyzéke
aa) Az alapszintű szántóföldi célprogramban nem használható növényvédő szer hatóanyagok
őszi búza
gombaölő szer
hatóanyagok
rovarölő szer
hatóanyagok

gyomirtó szer
hatóanyagok
megjegyzés

gombaölő szer
hatóanyagok
rovarölő szer
hatóanyagok

gyomirtó szer
hatóanyagok
megjegyzés

árpa

kukorica

napraforgó

repce

fenitrotion
fenitrotion
fenitrotion
karbofurán
fenitrotion
karbofurán
karbofurán
karbofurán
karboszulfán
karbofurán
klórpirifosz
klórpirifosz
karboszulfán
klórpirifosz
klórpirifosz****
oxidemeton-metil oxidemeton-metil
klórpirifosz*
oxidemeton-metil cipermetrin****
glifozát***
glifozát***
glifozát**
glifozát**
klórszulfuron
klórszulfuron
* Csak mikrokapszulázott formulációban vagy kukurbitacinnal kombinálva használható.
** Használata kizárólag vetés előtt és tarlókezelésre engedélyezett.
*** Kizárólag vetés előtt és állományszárítás céljára hidas traktorral kijuttatva használható.
*** Kizárólag ősszel, egy alkalommal kijuttatva alkalmazható.
burgonya

cukorrépa

lucerna

szója

borsó

karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz
metilazinfosz

fenitrotion
karbofurán
karboszulfán
metilazinfosz
klórpirifosz
oxidemeton-metil

fenitrotion

karbofurán

fenitrotion
klórpirifosz

glifozát*
* Kizárólag vetés előtt használható.

ab) A tanyás gazdálkodás célprogramban nem használható növényvédő szer hatóanyagok

gombaölő szer
hatóanyagok

rovarölő szer
hatóanyagok

őszi búza
árpa
karbendazim
karbendazim
klórtalonil
klórtalonil
mankoceb
mankoceb
metiram
metiram
proquinazid
proquinazid
fenitrotion
fenitrotion
karbofurán
karbofurán
klórpirifosz
klórpirifosz
oxidemeton-metil oxidemeton-metil

kukorica

napraforgó
karbendazim

repce
karbendazim

fenitrotion
karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz*

foszalon
karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz
oxidemeton-metil

fenitrotion
foszalon
karbofurán
klórpirifosz

gyomirtó szer
hatóanyagok

megjegyzés

gombaölő szer
hatóanyagok
rovarölő szer
hatóanyagok

gyomirtó szer
hatóanyagok

megjegyzés

2,4-D
glifozát**
klórszulfuron
triaszulfuron
dikamba
metszulfuronmetil
flupirszulfuronmetiltifenszulfuron-metil

2,4-D
glifozát**
klórszulfuron
triaszulfuron
dikamba
metszulfuronmetil
flupirszulfuronmetiltifenszulfuron-metil

2,4-D
glifozát**
glifozát**
alaklór bifenox
dikamba
diquat-dibrodiquat-dibromid***
mid***
glufozinátflumetszulam
ammónium***
imazamox
bromoxinil***
tifenszulfuronmetil
topramezon
tembotrion
* Csak kukurbitacinnal kombinálva használható.
** Használata kizárólag vetés előtt és tarlókezelésre engedélyezett.
*** Földi géppel kijuttatva alkalmazható.
burgonya

cukorrépa
karbendazim

lucerna
kaptán

szója
karbendazim

borsó
karbendazim

foszalon
karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz
metam-nátrium
metilazinfosz
diquat-dibromid

fenitrotion
karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz
metilazinfosz
oxidemeton-metil

fenitrotion
foszalon

cihexatin
karbofurán

fenitrotion
klórpirifosz

glifozát**
diquat-dibromid*
diquat-dibromid*
diuron
imazaquin
tifenszulfurontifenszulfuronmetil glufozinátmetil
ammónium*
glufozinátammónium*

diquat-dibromid***
glufozinátammónium***
bromoxinil***

diquat-dibromid*
glufozinátammónium*

* Földi géppel kijuttatható.
** Kizárólag vetés előtt használható.

ac) Az Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható szántóföldi növénytermesztési célprogramokban nem
használható növényvédő szer hatóanyagok

gombaölő szer
hatóanyagok

rovarölő szer
hatóanyagok

őszi búza
karbendazim
klórtalonil
mankoceb
metiram
tiofanát-metil
TMTD
pikoxistrobin***
azoxistrobin***
proquinazid
alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipemetrin
dimetoát
eszfenvalerát

árpa
karbendazim
klórtalonil
mankoceb
metiram
tiofanátmetil
TMTD
pikoxistrobin***
azoxistrobin***
proquinazid
alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin
dimetoát
eszfenvalerát

kukorica
TMTD

napraforgó
TMTD
karbendazim

repce
karbendazim

alfametrin
cink-foszfid
cipermetrin
dimetoát
eszfenvalerát
fenitrotion

alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin
dimetoát
foszalon

alfametrin
cink-foszfid
cipermetrindiklórfosz
eszfenvalerát
fenitrotion

gyomirtó szer
hatóanyagok

megjegyzés

gombaölő szer
hatóanyagok
rovarölő szer
hatóanyagok

gyomirtó szer
hatóanyagok

megjegyzés

fenitrotion
fenitrotion
karbofurán
karbofurán
foszalon
karbofurán
karbofurán
karboszulfán
karboszulfán
karbofurán
klórpirifosz
klórpirifosz
klórpirifosz*
klórpirifosz
klórpirifosz
oxidemeton-metil oxidemeton-metil pirimifosz-metil oxidemeton-metil pirimifosz-metil
zeta-cipermetrin zeta-cipermetrin zeta-cipermetrin
zeta-cipermetrin
diquat-dibromid
alaklór
2,4-D
2,4-D
2,4-D
klomazon
glifozát**
glifozát**
glifozát**
glifozát**
glufozinátbifenox
klórszulfuron
klórszulfuron
dikamba
ammónium
diquat-dibromid
triaszulfuron
triaszulfuron
diquat-dibromid
bromoxinil
glufozinátdikamba
dikamba
flumetszulam
ammónium
metszulfiuronmetszulfuronimazamox
bromoxinil
metil
metil
tifenszulfuronflupirszulfuronflupirszulfuronmetil
metil
metil
topramezon
tifenszulfurontifenszulfurontembotrion
metil
metil
* Csak mikrokapszulázott formulációban vagy kukurbitacinnal kombinálva használható.
** Használata kizárólag vetés előtt és tarlókezelésre engedélyezett.
*** Évente egy alkalommal, a zászlós levél megjelenése előtt juttatható ki.
burgonya
tiofanát-metil
alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin
eszfenvalerát
foszalon
fosztiazat
karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz
metam-nátrium
metilazinfosz
oxamil
diquat-dibromid
klomazon

cukorrépa
karbendazim
tiofanát-metil
alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin
dimetoát
eszfenvalerát
fenitrotion
karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz
metilazinfosz
oxidemeton-metil
zeta-cipermetrin

lucerna

szója
karbendazim

borsó
karbendazim

cink-foszfid
dimetoát
fenitrotion
foszalon
metomil

cihexatin
cink-foszfid
diklórfosz
karbofurán

cink-foszfid
diklórfosz
dimetoát
eszfenvalerát
fenitrotion
klórpirifosz
metomil
teflutrin

diquat-dibromid
diuron
tifenszulfuronmetil
glufozinátammónium

glifozát*
diquat-dibromid
imazaquin
tifenszulfuronmetil
klomazon
glufozinátammónium

diquat-dibromid
klomazon
glufozinátammónium

* Kizárólag vetés előtt használható.

b) Az integrált szántóföldi növénytermesztési célprogramban nem használható növényvédő szer hatóanyagok

gombaölő szer
hatóanyagok
rovarölő szer
hatóanyagok

őszi búza
árpa
flutriafol
flutriafol
fluzilazol
fluzilazol
pikoxistrobin**** pikoxistrobin****
alfametrin
alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid

kukorica

napraforgó

repce

alfametrin
cink-foszfid

alfametrin
béta-ciflutrin

alfametrin
cink-foszfid

gyomirtó szer
hatóanyagok
megjegyzés

gombaölő szer
hatóanyagok
rovarölő szer
hatóanyagok

gyomirtó szer
hatóanyagok
megjegyzés

cipermetrin
cipermetrin
cink-foszfid
cipermetrin*****
cink-foszfid
dimetoát
dimetoát
cipermetrin
eszfenvalerát
cipermetrin
eszfenvalerát
eszfenvalerát
dimetoát
karbofurán
dimetoát
karbofurán
karbofurán
karbofurán
klórpirifosz*****
eszfenvalerát
klórpirifosz
karboszulfán
karboszulfán
zeta-cipermetrin
karbofurán
oxidemeton-metil
klórpirifosz*
klórpirifosz
klórpirifosz
oxidemeton-metil zeta-cipermetrin zeta-cipermetrin oxidemeton-metil
zeta-cipermetrin
glifozát**
glifozát**
flumetszulam
glifozát***
klórszulfuron
klórszulfuron
glifozát***’
alaklór
* Csak mikrokapszulázot formulációban vagy kukurbitacinnal kombinálva használható.
** Használata kizárólag vetés előtt és tarlókezelésre engedélyezett.
*** Kizárólag vetés előtt és állományszárítás céljára hidas traktorral kijuttatva használható.
**** Évente egy alkalommal, a zászlós levél megjelenése előtt juttatható ki.
***** Kizárólag ősszel, egy alkalommal juttatható ki.
burgonya

cukorrépa

lucerna

szója

borsó

alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin
eszfenvalerát
fosztiazat
karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz
metam-nátrium
metilazinfosz
oxamil

béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin
dimetoát
eszfenvalerát
karbofurán
karboszulfán
klórpirifosz
metilazinfosz
oxidemeton-metil
zeta-cipermetrin

cink-foszfid
dimetoát
metomil

cihexatin
cink-foszfid
diklórfosz
karbofurán

alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin
deltametrin
diklórfosz
eszfenvalerát
fenitrotion
klórpirifosz
metomil

glifozát*
* Kizárólag vetés előtt használható.

c) Az integrált zöldségtermesztésben felhasználható növényvédő szer hatóanyagok
Káposztafélék
vetőmagcsávázás

tő- és gyökérrothadás,
palántadőlés
peronoszpóra

lisztharmat
talajlakó
kártevők

zöld
iprodion
kaptán
TMTD
TMTD
Streptomyces griseoviridis
azoxistrobin
rézhidroxid
rézoxid
rézoxiklorid
rézszulfát (tribázikus-rézszulfát)
kén
diazinon (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
fenitrotion + malation (legfeljebb
2008. november 25-ig használható)

sárga

ftálimid származékok:
folpet**
ftálimid származékok:
kaptán**
ditiokarbamátok és kombinációik:
mankoceb**
mankoceb** + rézoxiklorid

teflutrin
házatlan csigák
lótücsök
hernyókártevők, földibolhák

levéltetvek

gyomnövények

egyéb

megjegyzés

Fokhagyma
vetőmagcsávázás

gombabetegségek

talajlakó kártevők

lótücsök

metaldehid
fenitrotion + malation (legfeljebb
2008. november 25-ig használható)
Bacillus thuringiensis v. Kurstaki
diazinon* (legfeljebb 2008. december
indoxakarb
6-ig használható)
lufenuron
dimetoát*
spinozád*
klórpirifosz-metil*
teflubenzuron
malation* (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
tiametoxám
Trichogramma pintoi + T. evanescens
diazinon* (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
dimetoát*
malation* (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
pirimikarb**
tiametoxám**
fluazifop-P-butil
trifluralin*
pendimetalin*
napropamid*
klomazon*
etoxilált montánsav
heptametiltrisziloxán-polialkoxilát
poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer
vas-III-hidroxi-komplex
alkil-aril-polietoxi-etanol
fehérje-cink-komplex
troklosen-Na
* Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó
írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a
hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők,
kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító
csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal
használhatók a tenyészidőszakban.
zöld
mankoceb
tiofanát-metil
TMTD
azoxistrobin
kén
rézhidroxid
rézoxid
rézoxiklorid
rézszulfát (tribázikus-rézszulfát)
diazinon (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
fenitrotion + malation (legfeljebb
2008. november 25-ig használható)
teflutrin
fenitrotion + malation (legfeljebb

sárga

mankoceb**

2008. november 25-ig használható)
házatlan csigák
állati kártevők (lombkártevők)

gyomnövények
egyéb

megjegyzés

Vöröshagyma
vetőmag, szaporítóanyag csávázás

baktériumos betegségek

gombabetegségek

talajlakó kártevők

lótücsök
házatlan csigák

metaldehid
dimetoát*
fenitrotion* (legfeljebb 2008.
november 25-ig használható)
pendimetalin
S-metolaklór
etoxilált montánsav
heptametiltrisziloxán-polialkoxilát
poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer
vas-III-hidroxi-komplex
alkil-aril-polietoxi-etanol
fehérje-cink-komplex
troklosen-Na
pinolén
* Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó
írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a
hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők,
kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító
csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal
használhatók a tenyészidőszakban.
zöld
himexazol
kaptán
mankoceb
tiofanát-metil
TMTD
rézoxid
rézoxiklorid
rézhidroxid
rézszulfát (tribázikus-rézszulfát)
cimoxanil + rézoxiklorid
azoxistrobin
benalaxil + rézoxiklorid
cimoxanil + rézoxiklorid
dimetomorf + rézoxiklorid
iprovalikarb + rézoxiklorid
metalaxil-M (mefenoxam) + réz
propamokarb
rézhidroxid
rézoxiklorid
rézszulfát
rézoxid
diazinon (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
fenitrotion + malation (legfeljebb
2008. november 25-ig használható)
teflutrin
fenitrotion + malation (legfeljebb
2008. november 25-ig használható)

sárga

ditiokarbamátok és kombinációik:
benalaxil + mankoceb**
dimetomorf + mankoceb**
mankoceb**
foszetil-Al (efozit-Al) +
rézoxiklorid**
metalaxil-M(mefenoxam) + folpet**
fluazinam

oxamil*

metaldehid

állati kártevők (lombkártevők)

gyomnövények

egyéb

megjegyzés

Paprika
vetőmagcsávázás

palántadőlés

talajlakó kártevők

talajlakó gombák
lótücsök
házatlan csigák
alternáriás és szeptóriás

dimetoát*
fenitrotion* (legfeljebb 2008.
november 25-ig használható)
klórpirifosz-metil*
malation* (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
tiametoxám**
oxifluorfen
klopiralid
pendimetalin

kletodim
propaquizafop
fluazifop-P-butil
quizalofop-P-tefuril
haloxifop-R-metilészter
linuron
propaklór
propizoklór
fenmedifam + dezmedifam + etofumezát
ioxinil
S-metolaklór
etoxilált montánsav
heptametiltrisziloxán-polialkoxilát
poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer
vas-III-hidroxi-komplex
alkil-aril-polietoxi-etanol
fehérje-cink-komplex
troklosen-Na pinolén
* Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó
írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a
hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők,
kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító
csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal
használhatók a tenyészidőszakban.
zöld
himexazol
kaptán
TMTD
metiram
propamokarb
Streptomyces griseoviridis
TMTD
diazinon (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
fenitrotion + malation (legfeljebb
2008. november 25-ig használható)
teflutrin
Coniothyrium minitans
propamokarb
fenitrotion + malation (legfeljebb
2008. november 25-ig használható)
azoxistrobin

sárga

metaldehid
ftálimid származékok:

levélfoltosság

iprodion
rézoxid
rézoxiklorid
rézhidroxid
rézszulfát (tribázikus-rézszulfát)

lisztharmat

azoxistrobin
kén

baktériumos betegségek

rézhidroxid
rézhidroxid + növényi olaj
rézoxiklorid
rézszulfát (tribázikus-rézszulfát)
rézoxid
indoxakarb
lufenuron
Trichogramma pintoi + T. evanescens

bagolylepkék

levéltetvek

atkák

gyomnövények

egyéb

megjegyzés

alifás zsírsav
etilalkoholos növényi kivonat
növényi olaj
paraffinolaj
paraffinolaj + Atplus 300 F
paraffinolaj + rézoleát
zsírsav
flonikamid

kaptán**
kaptán + rézoxiklorid
ditiokarbamátok és kombinációik:
mankoceb**
mankoceb** + rézoxiklorid
metiram**
propineb**
azolok:
miklobutanil**
penkonazol**
mankoceb** + rézoxiklorid

diazinon* (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
dimetoát*
malation* (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
acetamiprid**
diazinon* (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
dimetoát*
imidakloprid**
malation* (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
pirimikarb**
tiametoxám**
piridaben**
tebufenpirad**

alifás zsírsav
fenbutatin-oxid
propargit
klomazon*
trifluralin
pendimetalin
napropamid
propaquizafop
fluazifop-P-butil
quizalofop-P-tefuril
quizalofop-P-etil
kletodim
etoxilált montánsav
heptametiltrisziloxán-polialkoxilát
poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer
vas-III-hidroxi-komplex
5-nitroguajakol Na-só + o-nitro-fenol
Na-só + p-nitro-fenol Na-só
alkil-aril-polietoxi-etanol
fehérj e-cink-komplex
troklosen-Na
* Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó
írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a
hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők,
kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító

csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal
használhatók a tenyészidőszakban.
Paradicsom
vetőmagcsávázás

palántadőlés

talajlakó gombák
talajlakó kártevők

lótücsök
házatlan csigák
gombabetegségek

baktériumos betegségek

bagolylepkék
levéltetvek

atkák

zöld
himexazol
kaptán
mankoceb
TMTD
himexazol
mankoceb
propamokarb
Streptomyces griseoviridis
TMTD
Coniothyrium minitans
diazinon (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
fenitrotion + malation (legfeljebb
2008. november 25-ig használható)
teflutrin
fenitrotion + malation (legfeljebb
2008. november 25-ig használható)
azoxistrobin
benalaxil + rézoxiklorid
cimoxanil + rézoxiklorid
dimetomorf + rézoxiklorid
iprodion
kén
klórtalonil
metalaxil-M (mefenoxam) +
rézoxiklorid
rézoxid

rézhidroxid
rézoxid
rézoxiklorid
rézszulfát (tribázikus-rézszulfát)
indoxakarb
Trichogramma pintoi + T. evanescens
alifás zsírsav
etilalkoholos növényi kivonat
zsírsav

alifás zsírsav

sárga

metaldehid
ditiokarbamátok és kombinációik:
benalaxil + mankoceb**
dimetomorf + mankoceb**
mankoceb**
mankoceb** + rézoxiklorid
mankoceb** + zoxamid
metalaxil-M (mefenoxam) +
mankoceb**
metiram**
propineb**
csoportot nem képező egyéb
hatóanyag-kombinációk:
foszetil-Al (efozit-Al)** +
rézoxiklorid
trifloxistrobin + cimoxanil
ciazofamid
kaptán + rézoxiklorid
mankoceb** + rézoxiklorid

acetamiprid**
dimetoát*
imidakloprid**
malation* (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
pirimikarb**
tiametoxám**
piridaben**

burgonyabogár
gyomnövények

egyéb

megjegyzés

Kabakosok
vetőmagcsávázás

palántadőlés
talajlakó kártevők

lótücsök
házatlan csigák
peronoszpóra

fenbutatin-oxid
Bacillus thuringiensis v. tenebrionis
acetamiprid**
fluazifop-P-butil
haloxifop-R-metilészter
kletodim
metribuzin
napropamid
pendimetalin
quizalofop-P-etil
S-metolaklór
trifluralin
etoxilált montánsav
heptametiltrisziloxán-polialkoxilát
poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer
vas-III-hidroxi-komplex
5-nitroguajakol Na-só + o-nitro-fenol
Na-só + p-nitro-fenol Na-só
alkil-aril-polietoxi-etanol
fehérje-cink-komplex
troklosen-Na
* Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó
írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a
hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők,
kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító
csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal
használhatók a tenyészidőszakban.
zöld
himexazol
kaptán
TMTD
Streptomyces griseoviridis
diazinon (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
fenitrotion + malation (legfeljebb
2008. november 25-ig használható)
teflutrin
fenitrotion + malation (legfeljebb
2008. november 25-ig használható)
benalaxil + rézoxiklorid
cimoxanil + rézoxiklorid
dimetomorf + rézoxiklorid
klórtalonil
propamokarb
rézhidroxid
rézoxiklorid
rézszulfát (tribázikus-rézszulfát)
rézszulfát + kén rézoxid

sárga

metaldehid
ditiokarbamátok és kombinációik:
benalaxil + mankoceb**
dimetomorf + mankoceb**
mankoceb** + rézoxiklorid
metalaxil-M (mefenoxam) +
mankoceb**
miklobutanil + mankoceb**
foszfonsavszármazékok:
foszetil-Al (efozit-Al)** +
rézoxiklorid
foszetil-Al (efozit-Al)**
ftálimid származékok:
folpet**

lisztharmat

kén

baktériumos betegségek

rézhidroxid
rézoxid
rézoxiklorid
rézszulfát (tribázikus-rézszulfát)
Coniothyrium minitans
rézhidroxid
rézoxid
rézoxiklorid
rézszulfát (tribázikus-rézszulfát)
Trichoderma harzianum
alifás zsírsav
növényi olaj
paraffinolaj
paraffinolaj + Atplus 300 F
paraffinolaj + rézoleát

egyéb gombabetegségek

levéltetvek

tripszek

bagolylepkék
atkák

gyomnövények
egyéb

indoxakarb
lufenuron
alifás zsírsav
fenbutatin-oxid
flufenzin (ess. use)
S-metolaklór
etoxilált montánsav
heptametiltrisziloxán-polialkoxilát
poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer

kaptán**
kaptán + rézoxiklorid
strobilurinok és kombinációik:
azoxistrobin**
trifloxistrobin** + cimoxanil
strobilurinok és kombinációik:
azoxistrobin**
krezoxim-metil**
krezoxim-metil + metiram**
trifloxistrobin** + cimoxanil
azolok, pirimidinek:
fenarimol** (hajtatott uborka
kivételével legfeljebb 2008. június 30ig használható)
miklobutanil**
penkonazol**
csoportot nem képező egyéb
hatóanyagok:
dinokap** (legfeljebb 2008. június
30-ig használható)
tiofanát-metil**
mankoceb** + rézoxiklorid

azoxistrobin**
mankoceb**
mankoceb** + rézoxiklorid
ftálimid származékok:
kaptán**
folpet **
acetamiprid**
diazinon* (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
dimetoát*
imidakloprid**
malation* (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)
pirimikarb**
tiametoxám**
zeta-cipermetrin
diklórfosz* (legfeljebb 2008.
december 6-ig használható)
malation* (legfeljebb 2008. december
6-ig használható)

abamektin***
piridaben**
klomazon

vas-III-hidroxi-komplex
5-nitroguajakol Na-só + o-nitro-fenol
Na-só + p-nitro-fenol Na-só
alkil-aril-polietoxi-etanol
fehérje-cink-komplex
troklosen-Na
természetes gyanta + réz-szappan
* Kizárólag felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó
írásbeli javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a
hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevők,
kórokozók) legfeljebb két kezelés végezhető a tenyészidőszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító
csoportonként (kártevők, kórokozók) összesen három alkalommal
használhatók a tenyészidőszakban.
*** Kizárólag görög- és sárgadinnyében maximum két alkalommal
használható.

megjegyzés

d) Az integrált zöldségtermesztésben nem használható növényvédő szer hatóanyagok
csemegekukorica*

gombaölő szer hatóanyagok
rovarölő szer hatóanyagok

gyomirtó szer hatóanyagok

megjegyzés

zöldborsó*
karbendazim
alfametrin
alfametrin
cink-foszfid
béta-ciflutrin
cipermetrin
cink-foszfid
dimetoát
cipermetrin
eszfenvalerát
deltametrin
fenitrotion
diklórfosz
karbofurán
eszfenvalerát
karboszulfán
fenitrotion
klórpirifosz**
klórpirifosz
zeta-cipermetrin
metomil
imazamox
klomazon
lenacil
linuron
MCPB
* A jelölt kultúrák esetén csak a nem használható hatóanyagok kerültek
meghatározásra. A be nem sorolt, de az adott kultúrában engedélyezett
hatóanyagot tartalmazó készítményeket az engedélyokiratoknak megfelelően
kell alkalmazni.
** Csak mikrokapszulázott formulációban vagy kukurbitacinnal kombinálva
használható.

e) Az integrált ültetvény célprogramban felhasználható növényvédő szer hatóanyagok

gombaölő szer
hatóanyagok

zöld
strobilurinok és analógok:
azoxistrobin**
trifloxistrobin**
famoxadon***
fenamidon***
anilinprimidinek:
ciprodinil**
pirimetanil**

sárga
strobilurinok:
piraklostrobin**
krezoxim-metil**
azolok, pirimidinek:
difenokonazol**
dinikonazol**
fluquinkonazol**
fluzilazol** (legfeljebb

piros
karbendazim
dinokap
tiofanát-metil

2008. június 30-ig
használható)
hexakonazol** (legfeljebb
2008. május 22-ig
használható)
miklobutanil**
penkonazol**
proquinazid**
propikonazol**
prokloráz**
tebukonazol**
triadimenol**
tetrakonazol**
trifiumizol**
fenarimol** (legfeljebb
2008. június 30-ig
használható)
ditiokarbamátok,
diszulfidok:
metiram*****
mankoceb*****
propineb*****
TMTD*****
ftálimid származékok:
folpet*****
kaptán*****
fenilamidok: benalaxil***
metalaxil-M
(mefenoxam)***
csoportot nem képező egyéb
hatóanyagok: (foszetil-Al)
efozit-Al**
dodin**
spiroxamin**
kén*
Trichoderma harzianum
T-39
ditianon*****
tiofanát-metil****
iprovalikarb***
boscalid**
quinoxifen**
bentiavalikarb
* Réz vagy kén érzékenység figyelembevételével alkalmazható.
** A hatóanyag, a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen évente legfeljebb három
alkalommal használható (a szürkepenész és monília elleni hatóanyagok két
alkalommal).
*** Eltérő hatásmechanizmusú készítményekkel kombinálva kell alkalmazni.
**** Csak csonthéjasokban használható.
***** Évente legfeljebb négy alkalommal használható. A szőlőültetvényekben réz
hatóanyagú készítmények a tenyészidőszak alatt (lemosó permetezésekkel együtt)
legfeljebb 6 kg/ha fémréz hatóanyag mennyiségben használhatók összesen.
dikarboximidek:
iprodion**
procimidon** (legfeljebb
2008. június 30-ig
használható)
réztartalmú hatóanyagok:
rézoxiklorid**
rézszulfát* (tribázikus-rézszulfát)
rézhidroxid*
rézoleát*
rézoxid*
csoportot nem képező
egyéb hatóanyagok:
dimetomorf***
bupirimát**
fenhexamid**
cimoxanil***
fluazinam
klórtalonil*****
zoxamid***
kalcium-poliszulfid*
poliszulfidkén*
meptildinokap
metrafenon

megjegyzés

rovarölő szer hatóanyagok

zöld
alifás-zsírsav

sárga
neonikotinoidok:

piros
alfametrin

ásványolaj
acetamiprid*
béta-ciflutrin
tiakloprid*
bifentrin
tiametoxám*
cipermetrin
klotianidin szerves
deltametrin
foszforsavészterek:
imidakloprid
diazinon* (legfeljebb 2008.
diklórfosz
december 6-ig használható)
dimetoát
foszalon* (legfeljebb 2008.
eszfenvalerát
június 22-ig használható)
etofenprox
klórpirifosz****
fenitrotion
klórpirifosz-metil*
klórpirifosz
malation* (legfeljebb 2008.
lambda-cihalotrin
december 6-ig használható)
metamidofosz
rovarnövekedést
metám-ammónium
szabályozók:
metilazinfosz
flufenoxuron*
metomil
spirodiklofen*
orsóolaj
fenoxikarb + lufenuron*
oxidemeton-metil
piretroidok:
zeta-cipermetrin
deltametrin***
lambda-cihalotrin***
tau-fluvalinat*
teflutrin csoportot nem
képező egyéb hatóanyagok:
abamektin**
metaldehid
tebufenpirad*
* A hatóanyag a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen évente legfeljebb három
alkalommal használható.
** Csak körtében évente legfeljebb három alkalommal használható.
*** Csak cseresznye és meggy kultúrában használható évente egy alkalommal az érési
időszak folyamán kizárólag cseresznyelégy ellen.
**** Csak mikrokapszulázott formulációban, a hatóanyagcsoport más tagjaival
együttesen évente legfeljebb három alkalommal használható
Bacillus thuringiensis
diflubenzuron
etilalkoholos növényi
kivonat
fenoxikarb
indoxakarb
flonikamid
kalcium-poliszulfid
lufenuron
metoxifenozid
novaluron
növényi olaj (repceolaj)
paraffinolaj
pimetrozin
pirimikarb
poliszulfidkén
spinozád*
teflubenzuron
triflumuron
vazelinolaj

megjegyzés

atkaölő szer hatóanyagok

megjegyzés

gyomirtó szer hatóanyagok

zöld
fenbutatin-oxid
flufenzin (ess. use)
hexitiazox
kalcium-poliszulfid
napraforgóolaj
növényi olaj (repce)
paraffinolaj
poliszulfidkén
propargit
vazelinolaj
* Évente 1 alkalommal használható
zöld
glifozát*
glufozinát-ammónium*
haloxifop-R-metilészter
fluazifop-P-butil
quizalofop-P-etil

sárga
fenazaquin*
fenpiroximat*
flufenoxuron*
piridaben*
spirodiklofen*
tebufenpirad*

piros
abamektin
ásványolaj
cihexatin
orsóolaj

sárga
diklobenil
diquát-dibromid*
flazaszulfuron
flumioxazin
terbutilazin
S-metolaklór

piros
acetoklór
diuron
MCPA
fluroxipir
linuron

propaquizafop

megjegyzés

egyéb szerek
(hatóanyagok)

megjegyzés

napropamid
oxifluorfen
pendimetalin
* Gyomfoltok kezelésére, terelőlemez használatával alkalmazható.
zöld
Vulneron (naftil ecetsav + karboxi-metil-rutin)
Frigocur (alfa-naftil-ecetsav)
Dendrocol 17 SK (természetes gyanta + rézszappan)
Vadóc (Dendrocol 17 SK + Silvacol T + merkaptán + adalék)
Vadicell (Dendrocol 17 SK + Silvacol T + mavicell)
Fabalzsam (perubalzsam + ichtiol)
Fadoktor (perubalzsam + ichtiol + glicerin)
Fagél (akrilsavészter-sztirol kopolimer)
Nevibes (kinin-hidroklorid)
Nevirol (ftalanilsav) (ess. use)
Phyl-set (gibberelinsav + naftoxiecetsav)
Florasca (huminsav + gyógynövénykivonat)
Dirigol N (2-(1-naftil)-acetamid)
Silwet L-77 (trisiloxan)
Agrocer 010 (etoxilált montánsav)
Agrofix (poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer vas-III-hidroxikomplex)
Antivad (kátrány + gyanta + olaj + gyapjúzsír)
Atonik (5-nitroguajakol Na só + o-nitro-fenol Na só + p-nitro-fenol
Na só)
Bio-Film (alkil-aril-polietoxi-etanol)
Biokoll E (fehérje-cink-komplex)
Buvad H (kvarchomok + denaturált szesz + ragasztóanyag)
Buvad R (kvarchomok + denaturált szesz + ragasztóanyag)
Fitosept (troklosen-Na)
Regalis WG (prohexadion-kalcium)
Nonit (dioktil-szulfo-szukcinát-Na)
* Évente legfeljebb két alkalommal használható.
** Érésszabályozásra és gépi betakarítás elősegítésére használható.

sárga
Hyspray* (etoxilált
zsíramin)
etefon**

”

2. számú melléklet az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez
1. Az R. 8. számú mellékletének alcíme és jelmagyarázata helyébe a következő szövegrész lép:
[Egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramokra vonatkozó előírások ellenőrzési szempontjai]
„Jelmagyarázat
1. A programba való belépéskor, majd a program utolsó évében az alábbi elemekre (bővített) talajvizsgálat
elvégzése: pH, K , vízben oldható sók, humusz, CaCO , P O , K O, NO +NO , Na, Mg, SO , Mn, Zn, Cu.
A
3 2 5 2
2
3
4
Amennyiben a programba való belépés első gazdálkodási éve 2004., úgy a talajvizsgálathoz szükséges talajminták
akkreditált talajlaboratóriumba való leadásának kezdő időpontja 2004. január 1., végső időpontja 2005. december
31., azzal a kiegészítéssel, hogy a talajvizsgálatra leadott, de 2005. december 31-ig talajvizsgálati eredménnyel nem
rendelkező talajminták határidőre történő leadásáról az akkreditált laboratórium igazolást/átvételi elismervényt ad ki
a gazdálkodónak.
A támogatási időszak utolsó évében a talajvizsgálathoz szükséges talajminták akkreditált talajlaboratóriumba való
leadásának kezdő időpontja 2008. szeptember 1., végső időpontja 2009. május 31., azzal a kiegészítéssel, hogy a
talajvizsgálatra leadott, de 2009. május 31-ig talajvizsgálati eredménnyel nem rendelkező talajminták határidőre
történő leadásáról az akkreditált laboratórium igazolást/átvételi elismervényt ad ki a gazdálkodónak. Ezt az
igazolást/átvételi elismervényt az MVH a földhasználó által önkéntesen vállalt célprogram(ok) előírásainak

ellenőrzésekor a talajvizsgáló laboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként fogadja el. Tápanyaggazdálkodási tervet az első gazdálkodási évben végzett talajvizsgálati eredmények alapján kell készíteni.
Talajvizsgálati eredmény nélkül is kötelező tápanyag-gazdálkodási terv készítése.
2. A programba való belépéskor, majd a program utolsó évében az alábbi elemekre (teljes körű) talajvizsgálat
elvégzése: pH, K , vízben oldható sók, humusz, CaCO , P O , K O, NO +NO , Na, Mg, SO , Mn, Zn, Cu,
A
3 2 5 2
2
3
4
toxikus elemek: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, As. Amennyiben a programba való belépés első gazdálkodási éve 2004.,
úgy a talajvizsgálathoz szükséges talajminták akkreditált talajlaboratóriumba való leadásának kezdő időpontja 2004.
január 1., végső időpontja 2005. december 31., azzal a kiegészítéssel, hogy a talajvizsgálatra leadott, de 2005.
december 31-ig talajvizsgálati eredménnyel nem rendelkező talajminták határidőre történő leadásáról az akkreditált
laboratórium igazolást/átvételi elismervényt ad ki a gazdálkodónak. Ezt az igazolást/átvételi elismervényt az MVH a
földhasználó által önkéntesen vállalt célprogram(ok) előírásainak ellenőrzésekor a talajvizsgáló laboratórium
vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként fogadja el.
A támogatási időszak utolsó évében a talajvizsgálathoz szükséges talajminták akkreditált talajlaboratóriumba való
leadásának kezdő időpontja 2008. szeptember 1., végső időpontja 2009. május 31., azzal a kiegészítéssel, hogy a
talajvizsgálatra leadott, de 2009. május 31-ig talajvizsgálati eredménnyel nem rendelkező talajminták határidőre
történő leadásáról az akkreditált laboratórium igazolást/átvételi elismervényt ad ki a gazdálkodónak. Ezt az
igazolást/átvételi elismervényt az MVH a földhasználó által önkéntesen vállalt célprogram(ok) előírásainak
ellenőrzésekor a talajvizsgáló laboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként fogadja el. Tápanyaggazdálkodási tervet az első gazdálkodási évben végzett talajvizsgálati eredmények alapján kell készíteni.
Talajvizsgálati eredmény nélkül is kötelező tápanyag-gazdálkodási terv készítése.
3. E rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a tiltott növényvédő szer hatóanyagok listáját.
4. A vetésszerkezetre vonatkozó előírásokat a célprogramba bevitt területre vonatkozóan, az 5 éves támogatási
időtartam alatt kell megvalósítani.
5. Ezekben az esetekben a szankció csak arra az egyedre vonatkozik, amelynél a szabálytalanságot
megállapították.
P1 Az elkövetett szabálytalanság esetén az érintett parcellák a támogatásból egy évre kivonásra kerülnek.
P2 Az elkövetett szabálytalanság esetén a gazdálkodó a célprogramból egy gazdálkodási évre kizárásra kerül.
P3 Az elkövetett szabálytalanság esetén a gazdálkodó az adott célprogram támogatási időszakának lejártáig a
célprogramból kizárásra kerül.
P4 Az elkövetett szabálytalanság esetén az érintett parcella az adott célprogram támogatási időszakának lejártáig a
programból kizárásra kerül.

A) Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport-ellenőrzési szempontjai”
2. Az R. 8. számú melléklete B) pont 1. a) alpontjának B.1. a) Füves élőhelyek kezelése célprogram 2. sora helyébe a következő szövegrész lép:

[Ellenőrzési szempontok

B. Gyepgazdálkodási célprogram csoport
B.1. Alapszintű gyepgazdálkodási célprogramok
B.1.a) Füves élőhelyek kezelése célprogram]
„A legelőt a gyeptípusonként megadott alsó és felső
állatsűrűségi határok figyelembevételével kell
hasznosítani

A szempont
teljesítése
esetén
adandó
pontérték

10

Eltérés esetén adandó pontérték
Az előírástól való eltérés, illetve annak mértéke
Első
alkalom

Második
alkalom

Többszöri
alkalom

Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől
eltér, de a gyepben nem történt károsodás

9

8

7

Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől
eltér, és a gyepben is történt károsodás

6

P2

P3
”

3. Az R. 8. számú melléklete B) pont 2. alpontjának B.2. Ökológiai gyepgazdálkodás célprogram 5. sora helyébe a következő szövegrész lép:

[Ellenőrzési szempontok

B. Gyepgazdálkodási célprogram csoport
B.2. Ökológiai gyepgazdálkodási célprogram]
„A legelőt a gyeptípusonként megadott alsó és felső
állatsűrűségi határok figyelembevételével kell
hasznosítani

A szempont
teljesítése
esetén
adandó
pontérték

10

Eltérés esetén adandó pontérték
Az előírástól való eltérés, illetve annak mértéke
Első
alkalom

Második
alkalom

Többszöri
alkalom

Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől
eltér, de a gyepben nem történt károsodás

9

8

7

Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől
eltér, és a gyepben is történt károsodás

6

P2

P3

”
4. Az R. 8. számú melléklete B) pont 3.1. alpontjának B.3.1. Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram 7. sora az alábbiak szerint
módosul:

[Ellenőrzési szempontok

A szempont
teljesítése
esetén
adandó
pontérték

Eltérés esetén adandó pontérték
Az előírástól való eltérés, illetve annak mértéke

B. Gyepgazdálkodási célprogram csoport
B.3. - Érzékeny Természeti Területek gyepgazdálkodási célprogramjai
B.3.1. Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram]
10
„A legeltethető állatsűrűségnek 0,2-1 állategység/ha
Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől
érték között kell lennie
eltér, de a gyepben nem történt károsodás
Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől
eltér, és a gyepben is történt károsodás

Első
alkalom

Második
alkalom

Többszöri
alkalom

9

8

7

6

P2

P3
”

5. Az R. 8. számú melléklete B) pont 3.2. alpontjának B.3.2. Gyepgazdálkodás haris élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram 9. sora az alábbiak szerint
módosul:

[Ellenőrzési szempontok

A szempont
teljesítése
esetén
adandó
pontérték

Eltérés esetén adandó pontérték
Az előírástól való eltérés, illetve annak mértéke

B. Gyepgazdálkodási célprogram csoport
B.3. - Érzékeny Természeti Területek gyepgazdálkodási célprogramjai
B.3.2. Gyepgazdálkodás haris élőhely]
10
„A legeltethető állatsűrűségnek 0,2-1 állategység/ha
Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől
érték között kell lennie
eltér, de a gyepben nem történt károsodás
Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől

Első
alkalom

Második
alkalom

Többszöri
alkalom

9

8

7

6

P2

P3

eltér, és a gyepben is történt károsodás
”
6. Az R. 8. számú melléklete B) pont 3.3. alpontjának B.3.3. Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram 10. sora az alábbiak szerint módosul:

[Ellenőrzési szempontok

A szempont
teljesítése
esetén
adandó
pontérték

Eltérés esetén adandó pontérték
Az előírástól való eltérés, illetve annak mértéke

B. Gyepgazdálkodási célprogram csoport
B.3. - Érzékeny Természeti Területek gyepgazdálkodási célprogramjai
B.3.3. Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogram]
10
„A legeltethető állatsűrűségnek 0,2-1 állategység/ha
Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől
érték között kell lennie
eltér, de a gyepben nem történt károsodás
Az engedélyezett felső állatsűrűségi határértéktől
eltér, és a gyepben is történt károsodás

Első
alkalom

Második
alkalom

Többszöri
alkalom

9

8

7

6

P2

P3
”

