
 
 
 
 
 

 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) az Agroterm Kft  (8182 Peremartongyártelep) 
ügyfélnek a Bordóilé + Kén Neo SC gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása tárgyában meghozta az alábbi 
 
 

HATÁROZATOT: 
 

Az engedélyező hatóság a Bordóilé + Kén Neo SC gombaölő permetezőszer forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélyének a megadásáról rendelkező FVM 16081/2003 számú 
határozatot - egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint 
módosítja:  
 

I.Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 

4. A növényvédő szer felhasználásra vonatkozó előírások:  
 
 

 

ÜGYINTÉZŐ: dr. Kelemen Mária 
HATÁROZATSZÁM: 04.2/2876-1/2015 
OLDALAK SZÁMA: 5 oldal 
MELLÉKLET: - 

TÁRGY:  Bordóilé + Kén Neo SC 
gombaölő permetezőszer forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélyének 
módosítása  

Kultúra Károsító 
Kezelések 
maximális 

száma 

Két 
kezelés 

közt eltelt 
minimális 
időtartam 

Dózis 
(l/ha) 

Permetlé 
(l/ha) 

A kezelés ideje 
fenológia szerint 

alma, birs, 
naspolya  

tűzelhalás, 
lisztharmat  
varasodás,  

6 7 

4,0 

600-1500 

gyümölcsfejlődés 
kezdetétől 
(BBCH 70) 

70%-os 
gyümölcsméretig 

(BBCH 77) 

4,0-5,0 

70%-os 
gyümölcsmérettől 

(BBCH 77) 
3 héttel betakarítás 

előtti állapotig 
(BBCH 83) 
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körte 
varasodás,  
egyéb gombás 
betegségek  

3 7 4,0-5,0 600-1200 

70%-os 
gyümölcsmérettől 

(BBCH 77) 
3 héttel betakarítás 

előtti állapotig 
(BBCH 83) 

csonthéjasok 
(kajszi, 
őszibarack, 
szilva, 
meggy, 
cseresznye) 

baktériumos-, 
gombás 
betegségek  

5 7 4,0 600-1500 

gyümölcsfejlődés 
kezdetétől 
(BBCH 70) 

3 héttel betakarítás 
előtti állapotig 

(BBCH 83) 
gyümölcsös, 
szőlő 

lemosó 
permetezés 

2 7 4,0-5,0 800-1500 
- 

szőlő peronoszpóra 
lisztharmat 

6 7 4,0-5,0 600-1000 

rövid hajtás 
állapottól 

(BBCH 14) 
fürtzáródásig 
(BBCH 79) 

burgonya burgonyavész 

6 8 4,0-5,0 500-600 

sorzáródás 
kezdetétől 
(BBCH 31) 
bogyóérésig 
(BBCH 89) 

paradicsom, 
paprika 

lisztharmat, 
alternária, 
paradicsomvész 

6 7 
4,0-5,0 
(1%) 

400-1500 

2 leveles állapottól 
(BBCH 12) 

érés kezdetéig 
(BBCH 81) 

uborka peronoszpóra 
lisztharmat  

6 7 
4,0-5,0 
(1%) 

400-1500 

4 leveles állapottól 
(BBCH 14) 

érés kezdetéig 
BBCH 80 

őszi búza, 
őszi árpa, 
tritikále 

lisztharmat, 
levélbetegségek 
(kivéve rozsda) 3 7 4,0-5,0 300-400 

1 szárcsomós 
állapottól 

(BBCH 31) 
szemképződésig 

(BBCH 71) 
napraforgó levél- és 

szárfoltosságot 
okozó 
betegségek: 
diaporte, 
alternária, fóma 

3 7 4,0-5,0 300-500 

4 leveles állapottól 
(BBCH 14) 

magképződésig 
(BBCH 75) 

cukorrépa lisztharmat, 
cerkospóra 

6 7 4,0-5,0 500-600 

4 leveles állapottól 
(BBCH 14) 

gyökérfejlődés 
kezdetéig 

(BBCH 40) 
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Házikerti dózis: 40-50 ml/10 l permetlé. 

Előírt növényvédelmi technológia 

Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha 
a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható 
ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, 
legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be 
kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell. 
Almatermésűekben (alma, birs, naspolya) tűzelhalás és varasodás ellen a növényvédő szert 
megelőző jelleggel, 5-6 alkalommal javasolt kijuttatni.   A fertőzési nyomástól függően, 7-10 
naponként, nagy lémennyiséggel szükséges a permetezéseket elvégezni. A készítményt 
gyümölcsfejlődés kezdetétől a gyümölcs viaszosodásáig csak az alacsonyabb, 4,0 l/ha-os 
dózisban szabad felhasználni! A termés viaszosodását követően a készítmény 
zárópermetezésre ismét felhasználható.  
Almában a vizsgálatokat a ’Jonathan’, ’Jonagored’, ’Golden Reinders’, ’Red Fuji’, ’Wilmuta’, 
’Granny Smith’, ’Golden Delicious’, ’Elstar’, ’Champion’, ’Gala Must’, ’Redrom’, ’Pinova’ 
fajtákon végezték el.  A vizsgálatok nem okoztak fitotoxikus tüneteket.   
Körtében a készítmény a termés viaszosodását követően zárópermetezésre használható fel. 
Körtében a vizsgálatokat ’Vilmos’ és ’Bosc kobak’ fajtákon végezték el. A szüret 
időpontjában nem volt észrevehető különbség parásodás tekintetében a kezeletlen kontrollhoz 
képest. 
Csonthéjasokban baktériumos- és gombás betegségek ellen a növényvédő szert megelőző 
jelleggel, 5 alkalommal lehet felhasználni a gyümölcsfejlődés kezdetétől, 4,0 l/ha-os 
dózisban.   A fertőzési nyomástól függően, 7-10 naponként, nagy lémennyiséggel szükséges a 
permetezéseket elvégezni.  
Gyümölcsös és szőlő kultúrák gombás és baktériumos eredetű megbetegedések elleni 
megelőző védelméhez a készítmény lemosó permetezésre alkalmazható. A kezelést ősszel, 
illetve tavasszal fagymentes időben nagy lémennyiséggel ajánlott elvégezni. 
Szőlőben peronoszpóra és lisztharmat ellen az előrejelzésre alapozva, megelőző módon, az 
első kezelést általában akkor kell végrehajtani, amikor a hajtások átlagos hossza eléri a 20-25 
cm-t. A kezeléseket a fertőzés alakulása szerint, 7-14 naponként ajánlott ismételni. 
Burgonyában a burgonyavész elleni permetezéseket az előrejelzés alapján, preventív 
jelleggel kell elkezdeni, majd a fertőzési veszély alakulásától függően, 8-12 naponként 
célszerű megismételni.  
Paprikában és paradicsomban gombás eredetű betegségek ellen (lisztharmat, alternária, 
paradicsomvész) a kezeléseket megelőző módon, az előrejelzésre alapozva kell megkezdeni, 
és a védekezést a fertőzés alakulása szerint, 6 alkalommal, 7-14 napos gyakorisággal javasolt 
végrehajtani. 
Uborkában peronoszpóra és lisztharmat elleni kezeléseket megelőző módon, az előrejelzésre 
alapozva kell megkezdeni, és a védekezést a fertőzés alakulása szerint, 6 alkalommal, 7-14 
napos gyakorisággal javasolt végrehajtani. 
Őszi búzában és őszi árpában lisztharmat és levélbetegségek ellen (kivéve 
rozsdabetegségek), előrejelzésre alapozva kell a kezeléseket megkezdeni és a fertőzés 
alakulása szerint maximum 2 alkalommal megismételni.   
Napraforgóban levél-, és szárfoltosságot okozó gombás betegségek ellen (diaporte, 
alternária, fóma) a kezeléseket megelőző módon, az előrejelzésre alapozva kell megkezdeni, 
és a védekezést a fertőzés alakulása szerint, alkalommal, 7-14 napos gyakorisággal javasolt 
végrehajtani. 
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Cukorrépában a lisztharmat és cerkospórás betegség elleni permetezéseket az előrejelzés 
alapján, preventív jelleggel kell elkezdeni, majd a fertőzési veszély alakulásától függően, 8-12 
naponként célszerű megismételni.  
 

II. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:  

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  

kultúra  várakozási idő (nap) 

alma 10 

csonthéjasok 10 

gyümölcsös (lemosó permetezésre) előírás szerinti felhasználás esetén 
nincs korlátozás 

őszi búza, őszi árpa, cukorrépa, szőlő 21 

paprika, paradicsom, burgonya 7 

uborka 5 

napraforgó 21 

 

III. Az engedélyokirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 
  
9. Eltarthatóság:  
Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.  
Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 3 év. 
 
Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok. 
 
A határozat  jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján 
jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.  
A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani az engedélyező hatósághoz nyilvántartás 
céljából. 

 
Az engedélyezési eljárás díja 200.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla 
alapján megfizetni. 
 
Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 
A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi 
Törvényszéktől a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban 
NÉBIH) elleni kereset indításával. 
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A keresetlevelet (3 példányban) az NÉBIH-nél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől 
számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni. 
 

 
INDOKOLÁS  

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2015. április 30. 
 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 
 
 
 
 

Jordán László 
igazgató 

 
 

P.H. 
 
Kapja:  
1. Ügyfél  
2. Irattár                             
 

                                                                                                  (66/2015) 


