Ügyiratszám: C/2587/5/2010.

M É H É S Z E T I F E L H Í V Á S!
Felhívjuk a Celldömölk város közigazgatási területén méheket tartó állampolgárok figyelmét, hogy
a Kemenesmagasi Agrár Kft. TALSTÁR típusú vegyszerrel

2010. május 25-26-27-én
rovarölıszeres permetezést végez, mely szer a méhekre kifejezetten veszélyes.
Munkaegészségügyi várakozási idı: 0 nap. Élelmiszer-egészségügyi várakozási idı: 35 nap
HRSZ
BÚZA
0129/38
0133/6
0227/3
0164/3
0115/10-/13-/14-/15-/16
0102/7
0133/1-/2
0146/4
0176
0229

Tájékozatom az alábbiakról a méhészkedést folytatókat
2010. május 10.-én életbe lépett a 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet, mely a növényvédelmi
tevékenységrıl szól.
A környezet és természet védelme
15. §
(1) Gazdasági növények kezelése a virágbimbó feslésétıl a virágszirmok lehullásáig terjedı idıszakban
(virágzásban) méhekre kifejezetten veszélyes vagy kifejezetten kockázatos növényvédı szerrel tilos. A
tilalom a virágzás idején kívül is érvényes, ha a táblát vagy annak környékét tömegesen virágzó mézelı
növények borítják, vagy ha a gazdasági növényt a méhek egyéb okból látogatják.
(2) A gazdasági növényt a virágzása vagy az (1) bekezdésben foglaltak idıtartama alatt valamely károsító
ellen nem jelölésköteles vagy méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten kockázatos minısítéső
növényvédı szerrel lehet kezelni.
(3) Méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten kockázatos minısítéső növényvédı szer kijuttatása –
amennyiben ezt a növényvédı szer engedélyokirata lehetıvé teszi – kizárólag a házi méhek napi aktív
repülésének befejezését követıen, legkorábban a csillagászati naplemente elıtt egy órával kezdhetı meg és
legkésıbb 23 óráig tarthat (ezen eljárás a továbbiakban: méhkímélı technológia).
(4) A vegyszeres növényvédelmi munka következményeként vélelmezett méhelhullást a méhész az észlelést
követıen haladéktalanul köteles bejelenteni az elhullás helye szerint illetékes MgSzH területi szervéhez.
Növényvédı szer felhasználása
22. §
(1) A felhasználási tevékenységet folytató felelıssége kiterjed a növényvédı szerek jogszabálynak
megfelelı vásárlására, szállítására, tárolására és kijuttatására vonatkozó tájékoztatásra, kijuttatására, a
keletkezett hulladék elıírásszerő kezelésére, a növényvédı szer címkeszövegében megfogalmazott elıírások
betartására, valamint az ezekkel összefüggı egyéb tevékenységekre. Az ebbıl származó kötelezettségek csak
más szolgáltatásra jogosultra, vagy az idıközben megszerzett megfelelı engedélye esetén, a megrendelıre
ruházhatók át.
Elızıek értelmében a permetezéssel járó munkálatok elvégzése elıtt a permetezést végzınek semmilyen
bejelentési kötelezettsége nincs a jegyzı felé.
Neki kell többek között a tájékoztatásról is gondoskodni.
Celldömölk, 2010. május 20.
Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal
Mőszaki Osztálya

