
(5) Mérőrendszerek, ellenőrző és szabályozó rendszerek

Minden mérő-, ki- és bekapcsoló, nyomás- és/vagy áramlásifokozat-beállító berendezés megbízha-
tóan működik és nem szivárog. A nyomás szabályozása és a nyomásbeállító berendezések működte-
tése egyszerűen megvalósítható az alkalmazás során. A nyomásbeállító eszközök állandó üzemi
nyomást biztosítanak a szivattyú állandó fordulatszáma mellett, a stabil mennyiség-kijuttatási foko-
zat érdekében.

(6) Csövek és tömlők

A tömlők és a csövek jó állapotúak a folyadékáramlás zavarainak, vagy a meghibásodás esetén való
véletlenszerű kiömlés elkerülése érdekében. A csövek és a tömlők nem szivárognak a legnagyobb
elérhető rendszernyomás alkalmazása esetén sem.

(7) Szűrők

Az egyenetlen permetszórás és a turbulencia elkerülése érdekében a szűrőknek jó állapotban kell
lenniük és a szűrők szemnagyságának meg kell felelnie a permetezőre szerelt szórófej nagyságának.
A szűrő eldugulását jelző rendszernek megfelelően kell működnie.

(8) Szórórúd (olyan berendezéshez, amely a peszticideket egy vízszintesen a terményhez vagy a keze-
lendő anyaghoz közel elhelyezkedő szórórúd segítségével permetezi ki)

A szórórúd jó állapotú és minden irányban stabil. A rögzítő és szabályozó rendszerek, valamint a
nem szándékolt mozgásokat enyhítő eszközök és a lejtéskiegyenlítés megbízhatóan működik.

(9) Szórófejek

A szórófejek megfelelően működnek, így megakadályozva a permetezés leállása utáni csöpögést.
A permetszórás egyenletességének biztosítása érdekében az egyes szórófejek áramlási fokozata nem
térhet el 5%-nál nagyobb mértékben a gyártó által összeállított táblázatban feltüntetett értékektől.

(10) Eloszlás

A permet átlós és függőleges (függőlegesen növesztett növények esetében) eloszlása, valamint a hala-
dási irányba eső eloszlása egyenletes. A permet megfelelő mennyisége és eloszlatása a célterületen
biztosított.

(11) Fúvóberendezés (levegőpumpás permetezőknél)

A fúvóberendezés jó állapotban van és biztosítja a stabil és megbízható légáramot.

III. MELLÉKLET

A NEMZETI HÁTTÉRJELENTÉSEK MINIMÁLIS ELEMEI

A. rész: Az első nemzeti peszticidhasználat-csökkentési tanulmányokban szerepeltetendő elemek

Az aktuális feltételek leírása:

– Ismert információk a peszticidek gyártásáról, importjáról, exportjáról, értékesítéséről és forgalmazá-
sáról;

– A peszticidfogyasztás jelenlegi módjai (a felhasznált hatóanyagok teljes mennyisége; a fő növények-
nél és nem mezőgazdasági felhasználásokban, különösen a köztereken használt egyedi alkalmazások
során használt peszticidek fajlagos mennyisége; a kezelési gyakoriság indexének kiszámítása);
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– A peszticid-használat jelenlegi módjainak a környezetre, az élelmiszerláncra és az emberi egészségre
gyakorolt hatásainak leírása a meglévő monitoring programok keretében gyűjtött adatok alapján;

– Az aktuális jogszabályok és politikai eszközök, valamint azok hatékonyságának áttekintése;

– A peszticidek szükségességének értékelése;

– A fent említett információkkal kapcsolatban azonosított hiányosságok.

A peszticidcsökkentés forgatókönyvei:

– 30%-os és 50%-os használatcsökkentés a kezelési gyakoriság indexével mérve.

A különböző forgatókönyvek végrehajtásából adódó következmények értékelése:

– Környezetre gyakorolt hatás (beleértve az energiafogyasztást, üvegházhatást okozó gázokat);

– Közegészségügyi hatás (munkavállalók, lakosok, járókelők, maradványok az élelmiszerekben);

– A mezőgazdasági termelésre gyakorolt hatások;

– A különböző forgatókönyvek gazdasági költségei és haszna (a rejtett költségek csökkentését is bele-
értve).

A forgatókönyvek eléréséhez szükséges elemek azonosítása és értékelése:

– Az irányelvben meghatározott elemek hatása a használatcsökkentés elérésében;

– További szükséges tudományos adatok és ezek gyűjtésének módja, pl. további ellenőrzési kapacitás,
kutatási létesítmények;

– A peszticidhasználat-csökkentés megvalósításához szükséges további kapacitás, pl. extenzív mezőgaz-
dasági szolgáltatások, ellenőrök a használat szabályozására;

– Finanszírozás lehetséges forrásai a különböző forgatókönyvek végrehajtásához, beleértve a díjakat is.

Következtetések

– Elérhető peszticidhasználat-csökkentési célok meghatározott növényekre és nem mezőgazdasági kár-
tevő-szabályozási helyzetekre, valamint nemzeti szinten, amelyek minimumként teljesítik a 4. cikkben
meghatározott kötelező csökkentési célokat, és amelyek idővel további használatcsökkentésre irányul-
nak.

B. rész: Az ezt követő nemzeti peszticidhasználat-csökkentési tanulmányokban szerepeltetendő elemek

– Az előző három év tapasztalatainak értékelése a peszticidcsökkentési program végrehajtásával kap-
csolatban.

– Az A. részben említett többi elem.

– Új célok rögzítése a következő időszakra.
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