
TÁJÉKOZTATÁS

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága tájékoztatja a gazdálkodókat, hogy a mezei pocok rendkívüli kártételi
veszélyhelyzet elhárítására a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-,
Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága többek közt Jász-Nagykun-Szolnok
megye területén is 2014. május 30. napjától 2014. július 31. napjáig
szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel, földi és légi
kijuttatással engedélyezte a Redentin 75 RB rágcsálóirtószer felhasználását.

A készítmény felhasználása kizárólag felsőfokú végzettségű növényvédelmi
szakember felügyeletével történhet. A kezelendő területen élőzetesen fel kell mérni
a mezei pocok lakott járatok számát. A fertőzöttség adatait, továbbá a védendő
terület és a tervezett kezelés adatait tartalmazó adatlapot (formanyomtatványt)
szükséges megküldeni a Növény- és Talajvédelmi lgazgatósághoz (az adatlap
beszerezhető a növény- és talajvédelmi igazgatóságon, továbbá megtalálható jelen
tájékoztató végén). Az Igazgatóság az adatlap alapján adja meg az engedélyt a
Redentin 75 RB vásárlására.

A kezelt területeken az élő vadak viselkedését figyelemmel kell kísérni,
vadgazdálkodási szakember segítségének igénybevételével. Ragadozó madarak
részére kihelyezett ülőfákkal ellátott területen a kezelés nem végezhető.

Biztosítani kell, hogy az esetlegesen elhullott állatokat illetéktelen személy vagy
ragadozó, dögevő állat ne szedje össze.

Természetvédelmi terület határától 300 m-es védőtávolságot kell tartani.

Légi kijuttatás esetén a vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől
20m-es védőtávolságot kell biztosítani.



ADATLAP

Redentin 75 RB 04.2/3314-2/2014. számú szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználásQ
engedélyéhez

mezei pocok elleni védekezésre 2014. május 30.-július 31.

Kérelmet benyújtó
neve:
címe:
elérhetősége (telefon, fax, e-mail):

Megbízott szaki rányító
neve:
címe:
elérhetősége (telefon, fax, e-mail):
engedélyének száma:
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarai regisztrációs
száma: .

Kezeléssel érintett tábla/táblák
közigazgatási helye:
helyrajzi száma: hrsz.
kezelendő terület nagysága: ha
kezelendő kultúra:

A kézeléssel érintett táblán a fertőzöttség mértéke (lakott járat): db/100 m2

Felhasználásra tervezett Redentin 75 RB dózisa: 6 g/ lakott járat ‘

A védekezéshez szükséges Redentin 75 RB mennyisége:

A kezelés tervezett időpontja:
Kérvényező aláírása:

Szakirányító aláírása:

‚2014 hó nap

Illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának hozzájárulása:

A tervezett kezelés elvégzéséhez hozzájárulok / nem járulok hozzá az alábbi indokok alapján:

Kelt’ ‚ 2014............... hó nap


