Tájékoztató

A hamisított vetőmag ismérvei
A fémzárolt vetőmag megéri az árát, ezért
sajnos Magyarországon is hamisítják. A vetőmag-hamisítás évről évre előfordul a hazai
piacon, de nagy mennyiségek általában nem
kerülnek forgalomba. Az utóbbi években
megjelentek a piacokon a számla nélkül, olcsón árusítók, akik portékája kapós, de a termelők később ráﬁzetnek, mert gyengébb és
rosszabb minőségű lesz a hozam.
A hamisított vetőmagot a vetőmag piaci áránál olcsóbban ajánlják, esetleg akciós vagy
megmaradt tételként tüntetik fel. A hamisított vetőmagot akár teherautóról nagy
tételben is árusíthatják vagy kisebb vásárokon, piacokon „csomagtartóból” kínálják.
A cégjelzéssel ellátott zsákok megtévesztésig
hasonlíthatnak az eredetihez. A hamis címke
könnyen téphető, a fémzárszám és/vagy a
címkesorszám is hibás, nem a címkén szereplő hibridet és vetőmagtételt azonosítja.

A nem szabályos vetőmag-forgalmazás forrásai:
• á rutermelő területről betakarított termény
hamisított zsákban, hamisított címkével
•m
 ás hibrid vagy fajta vetőmagja, mely nem
egyezik meg a hamis zsákon, hamis címkén
feltüntetett hib riddel vagy fajtával

Milyen kárt okozhat a hamis
vetőmag használata?
Hibridnövények esetében a termény (F2 generáció) visszavetése jelentős, 16-30 százalékos terméscsök kenést eredményez, de ez
a szám elérheti akár az 50 százalékot is.
Amikor árukukorica kerül a hamis vetőmagos zsákba, számos egyéb tényező is csökkentheti a termésszintet, nem csupán a genetika. A zsákban töredezett , csíraképtelen
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mag található, a csávázás hiánya tovább rontja az esélyt, hogy a felsorolt problémák miatt
a termésveszteség a 100%-ot is elérheti.

Gyanú esetén mit kell tenni?
Értesítse a NÉBIH Növénytermesztési és Ker
tészeti Igazgatóság Minősítésfelügyeleti Osztályát (Tel.: +36-1 336-9115) vagy az illetékes
kormányhivatal járási hivatal vetőmag és szaporítóanyag felügyeleti osztályát:
• Baranya, Somogy és Tolna megye:
7634 Pécs, Kodó dűlő 1.
Tel.: +36-72 514-740
• Vas és Zala megye:
9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.
Tel.: +36-94 377-160

•G
 yőr-Moson-Sopron és KomáromEsztergom megye:
9021 Győr, Aradi vértanúk útja 12.
Tel.: +36-96 510-960
• F ejér és Veszprém megye, Pest megye
dunántúli része:
8000 Székesfehérvár, Major u. 18.
Tel.: +36-22 316-483
•P
 est megye keltirésze, Jász-NagykunSzolnok megye, Nógrád megye és Heves
megye: 5000 Szolnok, Dózsa Gy. u. 15/a.
Tel.: +36-56 512-522
•B
 ács-Kiskun megye, Csongrád megye és
Békés megye:
5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 4.
Tel.: +36-66 520-450
•H
 ajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Borsod-Abaúj-Zemplén megye:
4031 Debrecen, Széchenyi u. 62.
Tel.: +36-52 521-511
• v agy a Vetőmag Szövetség Szakmaközi
Szervezet és Terméktanácsot:
+36-1 332-5755 – www.vszt.hu
A NÉBIH honlapján ellenőrizhető a vetőmag
eredete:
http://www.nebih.gov.hu/cimke
Az adatbázis a fémzárszám, címkesorszám,
és a címke dátuma alapján megmutatja a kérdéses tétel faj/fajta adatait és a hivatalosan
kiállított okmányait. A program a NÉBIH által
címkézett tételeket, a kiadott ISTA bizonyítványokat és belföldi okmányokat is tartalmaz,
feltöltése folyamatos.
Nem magyar tételek adatait a rendszer nem
tárolja.Az eredeti címkék mindig egyedi nyilvántartásúak (sorszámozottak), számítógéppel kitöltött ek, vízjellel ellátottak és téphetetlen anyagból készülnek.
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