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T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı

: E-81466379-320.04.02[320.04.02]-3659143

26.12.2020
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Konu : Thiamethoxam, Thiram ve Imidacloprid
Aktif Maddelerinin Kullanım Sürelerinin
Uzatılması Hk

: 21.12.2020 tarihli ve E-81466379-020[020]-3522294 sayılı Olur.
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Bilindiği üzere, ülkemizde ruhsatlı bulunan Neonikotinoid grubunda yer alan aktif maddelerden
Thiamethoxam ve Imidacloprid aktif maddeleri ile Dithiocarbamatlar grubunda yer alan Thiram aktif
maddesine ilişkin, Avrupa Birliği müktesabatı, Dünyadaki gelişmeler ve bilhassa ülkemiz koşulları
dikkate alınarak bu aktif maddelerin kullanım alanlarının kısıtlanması ile ilgili kararlar daha önceden tüm
paydaşlara resmi yazıyla bildirilmiştir.
Söz konusu yazı kapsamında, Thiamethoxam, Thiram ve Imidacloprid aktif maddelerini içeren
bitki koruma ürünlerinin kullanım alanları kısıtlanmış ve bu ürünlerin sadece kullanımına izin verilen
alanlarda, 2020 yılı Aralık ayında Genel Müdürlüğümüzce yapılacak değerlendirmeye kadar
kullanımlarının devamına karar verilmiştir.
Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda; bu ürünlerin özellikle tohum uygulamaları
bakımından yerine ikame edilecek ürünlerin halihazırda bulunmaması, tohum uygulamalarında yoğun bir
şekilde kullanılıyor olması, kullanımlarının sonlandırılması halinde bu ürünlerin kontrol ettiği zararlı
organizmalarla mücadelede ciddi sıkıntıların meydana gelme riskinin olması, ülkemizin tohum
ihtiyacının karşılanması ve tohum ihracatının da sekteye uğramaması için toplum ve halk sağlığını
yakından ilgilendiren ani gelişmelerin yaşanması durumunda alınacak tedbirler hariç olmak üzere,
yukarıda sıralanan nedenlerle 2021 yılı Aralık ayı içerisinde Genel Müdürlüğümüzce yeniden yapılacak
değerlendirmeye kadar sadece izin verilen alanlarda bu ürünlerin kullanım sürelerinin yeniden uzatılması
ilgide kayıtlı Genel Müdürlük Makamı Olur'u ile kararlaştırılmıştır.
Bu itibarla;
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1. Thiamethoxam aktif maddesini içeren bitki koruma ürünlerinin sadece sera ve tohum
uygulamalarında, Thiram aktif maddesini içeren bitki koruma ürünlerinin sadece tohum
uygulamalarında ve Imidacloprid aktif maddesini içeren bitki koruma ürünlerinin ise sera ve tohum
uygulamalarına ilave olarak, fideleri bandırma yöntemi ile kullanımı, Palmiye'de
Palmiye kırmızıböceği ve Çim'de Haziran böceği'ne karşı kullanımının Aralık 2021 tarihine kadar
devamına,
2. Bu aktif maddeleri içeren bitki koruma ürünlerine ait deneme bildirimleri sadece ruhsat geçerlilik
süresinin uzatılması maksadıyla yapılabilecek olup, bunun dışında kalan her türlü deneme
bildiriminin kabul edilmemesine,
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3. Ruhsat geçerlilik süresinin uzatılması (Temdit) amacıyla yapılan deneme bildirimlerine esas
kurulacak denemelerde, söz konusu aktif maddeleri içeren bitki koruma ürünlerinin etiketlerinde
sadece kullanımına izin verilen tavsiyeler dikkate alınarak yapılmış olan biyolojik etkinlik
denemelerinin kabul edilmesine,
4. Ruhsat başvurusu yapılmış ancak teknik incelemeye alınmamış dosyaların kabul edilmemesi ve
ruhsatlandırma süreci devam eden, tamamlanan veya ruhsat tanzimini bekleyen ürünlere ait ruhsat
işleminin ise askıya alınmasına,
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Karar verilmiş olup, bu kararlar doğrultusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
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Bitki Koruma Ürünleri Firmalar (Yeni)a
BİKODER Bitki Koruma Derneğine
Cemal Paşa Mah.63005 Sk.No:19 Gonca Apt.Kat:2
Seyhan / ADANA
TİSİT Tarım İlaçları Sanayici İthalatçı ve
Temsilcileri Derneğine
İnönü Caddesi Yamaç Sokak No: 8/1 Kozyatağı
Kadıköy / İSTANBUL
ZİMİD Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneğine
Menekşe 2. Sk. 25/3 Kızılay-06420
ANKARA
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