
IV. MELLÉKLET

A PESZTICIDEK KOCKÁZATAINAK ÉS HASZNÁLATÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE IRÁNYULÓ
NEMZETI CSELEKVÉSI TERVEK MINIMÁLIS ELEMEI

Minőségi és mennyiségi célok:

– Időközi célok a kockázatok és a használat csökkentésére a kezelési gyakoriság indexével mérve;

– Az egyes célcsoportokra vagy használatra meghatározott célok, pl. hatóságok, gazdálkodók, szállítási
útvonalak;

– A peszticid-használat csökkentésére vonatkozó célok érzékeny övezetekben;

– A peszticidek progresszív megszüntetésére, valamint a talajvízben és más környezeti közegben lévő
maradványaik eltávolítására irányuló célok;

– A problémás növényekre és/vagy régiókra vonatkozó célok.

A használat szabályozása:

– Intézkedések az integrált kártevő-szabályozási gyakorlatok végrehajtásának biztosítására;

– Szabályozások, mint például a peszticidek alkalmazásának tilalma ivóvízkutak nyílásainak közelében
vagy peszticidekre érzékeny területeken, például természetvédelmi helyeken és ütközési övezetekben;

– Szabályozások, mint például a peszticidek alkalmazásának tilalma olyan területeken, ahol magas az
expozíciós kockázat, pl. iskolák, parkok és más közterek, utak szélén stb.

Kutatás és bővítés:

– A peszticidek nem vegyi alternatíváira irányuló kutatás;

– Demonstrációs programok az alkalmazási gyakoriság csökkentésének módjáról nem vegyi kártevő-
szabályozási módszerek és rendszerek alkalmazásával;

– A mezőgazdasági tanácsadók képzése a nem vegyi kártevő-szabályozási módszerekkel és rendszerek-
kel kapcsolatban;

– Kutatások a használat lehetséges csökkentéseiről jobb permetezőberendezések alkalmazásával, jobb
permetezési módszerekkel és technikákkal.

Tájékoztatás, oktatás és képzés:

– Valamennyi peszticidet kezelő személy oktatása a peszticidek által kiváltott egészségügyi veszélyekről,
valamint a nem vegyi kártevő-szabályozási módszerekről és rendszerekről;

– Iránymutatás a peszticidek kezelői számára, pl. a peszticidek tárolásáról és kezeléséről.

A peszticidek kijuttatására használt berendezések:

– A használt berendezések ellenőrzése.
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Pénzügyi eszközök:

– Pénzügyi támogatás az integrált kártevő-szabályozási szabványok és gyakorlatok végrehajtására;

– Pénzügyi támogatás a peszticid-használatot csökkentő más intézkedésekre;

– A kölcsönös megfeleltetési mechanizmus kiterjedtebb alkalmazása.

V. MELLÉKLET

AZ INTEGRÁLT KÁRTEVŐ-SZABÁLYOZÁS ÁLTALÁNOS ÉS TERMÉNYSPECIFIKUS
KRITÉRIUMAINAK ELEMEI

Az integrált kártevő-szabályozás minimumként a következő általános kritériumokra terjed ki:

a) A károsító szervezetek megelőzését vagy elfojtását más opciók mellett különösen a következőkkel
érhető el vagy támogatható:

– optimális vetésforgó alkalmazása, amellyel a talaj szervezeteinek kiegyensúlyozott populációja
érhető el, és fenntartható az egészséges talaj, hogy megakadályozzák a talajhoz kötődő fertőzé-
sek kitörését, és megszüntessék a talajfertőtlenítő anyagok és más talajkezelő vegyi anyagok
használatát;

– olyan talajszerkezet kialakítása, amely támogathatja az egészséges növényeket, például a szerves
anyagok arányának emelése, a szántás mélységének korlátozása, az erózió megakadályozása,
optimális növénysorrend alkalmazása révén;

– hozzáigazított termesztési technikák és eljárások, pl. a talaj vetésre való előkészítése, a vetés
időpontja és sűrűsége, az alávetés, a tartósító talajművelés, a higiénés intézkedések és a metszés
tekintetében;

– a leginkább ellenálló/ legjobb tűrőképességű nemesített növényformák és jóváhagyott/tanúsított
magok és vetőanyagok használata;

– a talajban és a talajszerkezetben már jelen lévő tápanyagokkal kapcsolatos információk alapján
kiegyensúlyozott trágyázás, talajmeszesítés és öntözés/esőztetés a kártevők és betegségek iránti
fogékonyság csökkentésére. A talajvíz öntözési célú felhasználást el kell kerülni;

– károsító szervezetek mezőgazdasági gépek és berendezések által okozott elterjedésének megaka-
dályozása;

– a lényeges, hasznos élő szervezetek védelme és támogatása, például az ökológiai infrastruktúra
használata révén a megművelt területeken vagy azokon kívül, a teljes földterület egy minimális
százalékának pihentetése, olyan növényfajok telepítése, amelyek vonzzák a kártevők természetes
ellenségeit.

b) A károsító szervezetek felügyeletét megfelelő módszerekkel és eljárásokkal végzik. Ide tartoznak a
tudományosan megalapozott és megvalósítható előrejelzési, riasztási és diagnosztikai rendszerek, ha
azok kivitelezhetők, valamint a szakképzett tanácsadók, például az állami vagy magán extenzív szol-
gáltatások által biztosítottak.

c) A felügyelet eredményei alapján az üzleti felhasználó dönti el, hogy kell-e, és mikor kell növényvé-
delmi intézkedéseket alkalmazni. A döntéshozatal során fontos elemek a megbízható és tudományo-
san megalapozott küszöbértékek. A károsító szervezetek tekintetében a régióra meghatározott
küszöbérték-szinteket figyelembe kell venni a kezelés során, ha ez kivitelezhető.

d) A biológia, fizikai és más nem vegyi eljárásokat – ha kivitelezhető – előnyben kell részesíteni a vegyi
módszerekkel szemben. A gyomnövényekkel szemben a mechanikus gyomirtást vagy más nem vegyi
módszereket, például a hő alkalmazását kell előnyben részesíteni. Kivételek csak tartósan rossz idő-
járási feltételek esetén engedhetők meg, amikor a mechanikus gyomirtás nem kivitelezhető.
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