Tájékoztató
• a második szám háromjegyű, a fémzárolást
végző hatósági mintavevő azonosító száma;
• az utolsó szám pedig az adott mintavevő
adott évben fémzárolt tételeinek sorszáma.
Az első számot érdemes ﬁgyelni, az jelzi a vetőmag tétel „korát”. Bárki ellenőrizheti akár otthonról is egy címke valódiságát a
http://www.nebih.gov.hu/cimke
internetes oldal adatbázisában.
A címkén mindig ellenőrizze, hogy az:
• egyszer felvarrt vagy ragasztott;
• nyomtatva kitöltött;
• nem téphető;
• egyedi sorszáma van.
A zsák zárásának sértetlenségét is érdemes
ellenőrizni! Javasolt vetés után a címkét megőrizni, mert erre lehet az esetleges reklamációt
alapozni!
Magyarországon három címketipussal lehet
forgalmazni vetőmagtételeket:
• EU címke
• OECD címke EU megfelelőséget tartalmazó
jelelöléssel. Ezen tételek minőségét az ISTA
Bizonyítvány tanúsítja
• Nemzetiszínű címke EU-ban fakultatív módon
elismert fajok (pl: köles, pohánka, magyar
rozsnok stb.), illetve fajtajelöltek esetén.

Vonatkozó hatályos jogszabályok
és szabványok
2003. évi LII. Törvény a növényfajták állami
elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok
előállításáról és forgalomba hozataláról
48/2004. (IV. 21) FVM rendelet a szántóföldi
növényfajok vetőmagvainak előállításáról
és forgalomba hozataláról
MSZ 15481:2001 Vetőmagvak és egyes
szaporítóanyagok fogalommeghatározásai
MSZ 7145:2007 A mezőgazdasági és a kertészeti növényfajok vetőmagvai
MSZ 6354-2:2001 Vetőmagvizsgálati módszerek; Tisztaság és idegenmag tartalom
vizsgá-lat, ezermagtömeg, csíraszám, méret,
osztályozottság és térfogattömeg meghatározása
MSZ 6354-3:2008 Vetőmagvizsgálati módszerek; A csírázóképesség meghatározása
MSZ 6354-4:2009 Vetőmagvizsgálati módszerek; Biokémiai életképesség vizsgálata
(Topograﬁkus tetrazolium módszer)
MSZ 6354-5:2002 Vetőmagvizsgálati
módszerek; Magegészség vizsgálatok
MSZ 6354-9:2016 Vetőmagvizsgálati
módszerek; Csíranövények értékelése
MSZ 20476:2008 Kisparcellás fajtaazonosító
vizsgálat

A szántóföldi növények
vetőmagjáról
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A vetőmag minősítés folyamata
Az érvényes jogszabályok értelmében Magyarországon csak államilag elismert növény fajta
fémzárolt vetőmagját szabad forgalomba hozni. A fajta állami elismerése történhet Magyarországon vagy egyéb európai uniós tagországban. A vetőmag tételeknek jogszabályokban
előírt minőségűnek kell lennie. A vetőmag minőségének az ellenőrzése már a szántóföldön
elkezdődik és még a forgalomba kerülés után
is folytatódik.
Szakaszai:
• szántóföldi ellenőrzés
• fémzárolás
• kisparcellás fajtakitermesztés

A vetőmag-előállítással kapcsolatos ellenőrzéseket a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság illetve az illetékes megyei
kormányhivatalok járási hivatalok Vetőmag- és
Szaporítóanyag-felügyeleti Osztályainak szakemberei végzik.
A szántóföldi ellenőrzés során a vetőmag táblákon szemlék alkalmával győződnek meg a hatóság szakemberei arról, hogy a vetőmagtermő

állomány a fajtabélyegek alapján fajtaazonos
és fajtatiszta. Ellenőrzik a továbbszaporításra
elvetett alapanyag származását, megﬁgyelik
a növények kultúrállapotát, növényi betegségektől és kártevőktől való mentességét és gyomosságát is. Elővetemény korlátozás, elválasztó sáv, izolációs sáv megléte.
Hibrid fajták és idegen beporzású fajok előállításánál a beporzást és annak körülményeit
is ellenőrizni kell, mivel ezeknek meghatározó
szerepe van a fajtatulajdonságok örökítésében.
A vetőmag előállítások körülményeit és az ezekkel kapcsolatos ellenőrzések követelményeit
és a minősítési határértékeket jogszabályok
és szabványok írják elő mind a szántóföldi vetőmag előállítást végző gazdák és gazdaságok,
mind az ellenőrzést végzők részére. A szántóföldi ellenőrzésekről jegyzőkönyv készül. Csak
az előírt számú szántóföldi ellenőrzés során
alkalmasnak minősített növényállomány betakarított termése kerülhet a vetőmag üzemekben feldolgozásra és nemesített, fémzárolt vetőmagként forgalomba. A fémzárolás jelenti azt
a folyamatot, amelynek során a tisztított, vetésre előkészített vetőmag tételek minőségét
hatóságilag ellenőrzik. Első lépésben az előkészített tételek szántóföldi származását kell
igazolni a szántóföldi szemlejegyzőkönyv egy
példányával. Ezután a vetőmag tételek egyedi
azonosító számot, ún. fémzárszámot kapnak.
Minden forgalomba kerülő vetőmag tétel minden lezárt csomagolási egységén kell lennie
egy azonosító címkének, amely tartalmazza
a tétel fémzárszámát és egyéb azonosító adatait (növényfaj, fajta, szaporulati fok, tétel tömege, stb.) és amely alapján minden Magyarországon előállított vetőmag tétel bármikor
azonosítható, nyomon követhető. A vetőmag
tétel csomagolási egységeiből szabványban
meghatározott módon és az előírt mintavevő
eszközökkel mintát vesznek, amely képviseli
az egész tétel minőségét. Ez a minta független
hatósági laboratóriumban kerül vizsgálatra.
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A minősítéshez a laboratóriumban tisztaságés idegen mag tartalom vizsgálatot és csírázóképesség vizsgálatot kell elvégezni szintén szabványokban meghatározott módon és eszközökkel.
Néhány faj esetében magkórtani vizsgálatokat
is előír a jogszabály. Azok a tételek, amelyek
mintáinak vizsgálati eredményei megfelelnek
a jogszabályokban előírt határértékeknek, alkalmas minősítésű vetőmagminősítő bizonyítványt kapnak. A vetőmagminősítő bizonyítvány
kiadásával ér véget a fémzárolás, a vetőmag
tétel forgalomba hozható.
A kisparcellás fajtaazonosító kitermesztéssel
szabványban meghatározott módon a forgalomba kerülő vetőmag tételek egy részét utó-

lagosan is ellenőrzi a hatóság. Ez a vizsgálat
kötelező minden szuperelit és elit szaporítási
fokú import és export tételre, egyéb esetekben
szúrópróbaszerűen történik a vizsgálatra kijelölt tételek kiválasztása.
A 2003. évi LII. „Vetőmag” törvény értelmében
„Szaporítóanyag előállítására, termesztésére,
feldolgozására, kiszerelésére, nagykereskedelmi forgalomba hozatalára, illetve az ezekhez
kapcsolódó tárolására a külön jogszabályban
meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel
rendelkező, olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság jogosult, aki a termékpálya szerinti terméktanács tagja.”

A hatósági minősítő munka éves eloszlása
Vetésbejelentések
elbírálása

Vetésbejelentések elbírálása
Szántóföldi szemle
Fémzárolás

Fémzárolás
Kisparcellás fajtakitermesztés
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A vetőmagvak forgalomba
hozatala

jún.

Forgalmazni csak fémzárolt vetőmagot szabad.
Belföldi forgalmazás esetén a vetőmag tételeket vetőmagminősítő bizonyítványnak kell kísérnie és a tétel csomagolási egységeinek meg
kell felelniük a jogszabályokban meghatározott
előírásoknak:
• ép, sértetlen csomagolás;
• zárt csomagolási egységek, amelyeken szerepel a NÉBIH ép, egyszer felvarrt vagy ragasztott, egyedi sorszámmal és vízjellel ellátott, téphetetlen címkéje, a tétel azonosító
adataival.
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Amit a vásárláskor tudni kell

Csak nemesített, fémzárolt vetőmagot vásároljunk! Ez biztosítja az eredményes növénytermesztést, a jó kelést, kiegyenlített növényállományt, a megfelelő hozamot és értékmérő
tulajdonságokat – megfelelő agrotechnikai feltételek mellett.
Mit jelent a fémzárszám?
Négy részből áll: 17-099/0100.
• a H azt jelzi, hogy a vetőmag Magyarországon
termett;
• az első szám mindig két számjegy és a fémzárolás évét jelöli az év utolsó két számjegyével

