Megállapodás
Amely létrejött egyrészről a KWS Magyarország Kft. (H – 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. Cg. 08-09009452, Adószám :11949837-2-08), mint Szállító és a
Név
Székhely
Adószám
Megye
mint Termelő között az alábbi tartalommal:
1. A megállapodás háttere: a KWS Magyarország Kft. kérelme alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
04.2/1659-3/2017. sz. határozatában 2017.07.24-től 2017.09.30-ig „szükséghelyzeti felhasználási engedélyt” adott ki
Ellado rovarölő csávázószer felhasználására intenzív őszi káposztarepce termesztési területekre összesen 60.000
hektárra. A határozatban a hatóság előírta a vetőmagot előállító szállítók és a vetőmagot felhasználó termelők
bejelentési és dokumentációs kötelezettségét is. A jelen megállapodás célja a hatóság által meghatározott
dokumentációs és bejelentési kötelezettség betartása.
2. A Szállító értékesíti közvetlenül vagy forgalmazón keresztül a Termelő részére az Ellado rovarölő csávázószerrel
kezelt alábbi vetőmag tételt:
KWS őszi káposztarepce hibrid neve
Mennyiség db zsák 1.5 millió csíra/zsák kiszerelésben
3. A Szállító kijelenti, hogy rendelkezik a csávázószer eseti felhasználásához szükséges hatósági engedéllyel (Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 04.2/1659-3/2017. sz. határozata).
4. A Termelő kijelenti, hogy a megvásárolt vetőmag tételt az alábbi időpontban, helyen és területnagyságon használja
fel:
Termelés helye
(MEPAR blokkazonosító)

Termelés helye (tábla
száma, jele)

Termelési területe (ha)
Vetés tervezett időpontja
2017.09.30-ig)
5. A Termelő vállalja, hogy a vetést megelőzően legalább 15 nappal bejelenti a vetés pontos helyét (MEPAR azonosító,
táblaazonosító), az elvetett terület nagyságát és a vetés tervezett illetve megvalósult időpontját az illetékes megyei
kormányhivatal részére.
6. Az 5. pont figyelembe vételével a KWS a megrendelt Ellado csávázott vetőmag kiszállítását csak a jelen megállapodás
aláírásától és az illetékes Kormányhivatalhoz történő bejelentést követő 16. naptól vállalja.
7. A Termelő kijelenti, hogy hektáronként 350.000-500.000 csíraszám/ha-al vet, és az elvetett terület nagyságát ennek
megfelelően jelenti az illetékes kormányhivatal részére, az ettől való eltérés minden jogkövetkezménye a Termelőt
terheli.
8. Vetés vonatkozásában a Termelő vállalja, hogy ezen vetőmagokat a csávázott vetőmag kijuttatásakor pneumatikus
vetőgép alkalmazása esetében a magokról esetlegesen ledörzsölődő port, megfelelő csővezetékkel, deflektor
alkalmazásával a talaj felszínére vagy a barázdába juttatja.
9. A Termelő vállalja, hogy a vetést követő 5 napon belül írásban tájékoztatja a KWS-t a (lilla.zsemlye@kws.com)
kormányhivataltól kapott vetés bejelentés azonosítóról és a vetés megvalósulásának időpontjáról.
Kelt: ………………………………………………………

…………………………………………
Termelő

KWS Magyarország Kft. (KWS képviselő neve):…………………………………………………

