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A FRANCIA VETÉSVÁLTÁSI RENDSZER EU-S JAVÍTÁSA 

A Diabrotica elleni harc a közösségi szabályozás alapján kötelező, mivel karanténkártevő.  

 

Az európai védekezési intézkedéseket (2003/766/EK a Bizottság határozata a Diabrotica virgifera Le 

Conte Közösségen belüli elterjedése elleni szükséghelyzeti intézkedésekről) 2006 nyarán módosították 

(a Bizottság 2006/564/EK számú 2006/08/10-i határozata). Elrendeli a fertőzött zónákban a 

vetésváltást, ami a védekezés alapját kell, hogy képezze 2007-től, ezen intézkedés 2006-tól él 

Franciaországban. 

Azokban a tagállamokban, ahol több mint két egymást követő éven át megerősítették a szervezet 

jelenlétét, ott olyan övezeteket határoznak meg, melyek lefedik területük azon részét, ahol a 

szervezetre leltek (fertőzött övezetek). Ha bizonyíték van arra, hogy a szervezetet már nem lehet 

felszámolni, a fertőzött övezetekben, azok környékén évente ismétlődő programokat kell szervezniük a 

tagállamoknak, annak érdekében, hogy korlátozzák a szervezet elterjedését a szervezettől mentes 

területek felé (elszigetelési programok). Kukoricaföldeken, amelyek olyan repülőtéri kifutópályák, 

vagy más, a légi járművek helyváltoztatására alkalmas repülőtéri terület legalább 2500 méteres 

övezetében találhatóak, ahol bizonyítottan magas a szervezet behurcolásának kockázata, ott 

vetésforgót kell alkalmazni (két egymást követő éves periódusban csak egyszer termesztenek 

kukoricát) vagy megfelelő szexferomon-csapdák használatával végzik a szervezet jelenlétének 

intenzív ellenőrzését és hoznak intézkedéseket.  

 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2006/565/EK)  

Gyakorlati tájékoztatást ad, mely szerint vetésforgót kellene alkalmazni az « elszigetelési zónában», 

védve a fertőzött zónától (10 km) a nem fertőzött zónát (30 km). Kötelező kukorica-vetésforgó 

enyhíthető egyéb védekezési eszközök használatával (időben eltolt vetés, rovarírtószeres kezelések). 

 

BEFOGÁSI EREDMÉNYEK FRANCIAORSZÁGBAN 

2006-ban, egyetlen egy Diabrotica imágót fogtak be a több mint 2200 kihelyezett csapda ellenére. 

Kötelező vetésforgót tartanak fent Párizs körül 50 km-es övezetben.  

 

DIABROTICA, A DIABROTICA PROGRAM EURÓPAI INTÉZKEDÉSEI  
Az AGPM lett megbízva az európai Diabrotica program kommunikációs részével, melynek célja 

kifejleszteni egy kutatási és akció tervet a Diabrotica elleni védekezésre, mely két éves munka 

eredményeként 2008 júniusában lesz az Európai Bizottság elé tárva. ( www.diabract.org ) 

 

 
 
 
 

 

 


