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Oldalak száma: 6 oldal 
Melléklet:  - 

TÁRGY: Champ DP gombaölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása 

 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a Nufarm Hungária Kft.  (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.) által 
képviselt Nufarm GmbH & Co. KG. (St. Peter Str. 25, A-4120 Linz, Ausztria) ügyfél részére a Champ 
DP gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában, 
hivatalból indult eljárásban meghozta az alábbi 
 
 

HATÁROZATOT: 
 
 

Az engedélyező hatóság a Champ DP gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének a megadásáról rendelkező FVM 15672/2003 számú határozatot - egyéb rendelkezések 
változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:  

 

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

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:  
 

Kultúra Károsító Kezelések 
maximális 

száma 

Két kezelés 
között eltelt 
minimális 
időtartam 

(nap) 

Dózis (kg/ha) 

Koncentráció 

 (%) 

Permetlé 

(l/ha) 

A kezelés utolsó 
időpontja 

(fenológiához 
viszonyítva) 

almatermésűek 
(alma, körte, birs, 
naspolya) 

őszi- és tavaszi 
lemosó permetezés 
(baktériumos-, 
gombás 
ágelhalások)  

tűzelhalás 

4 7 
3,0-4,0 

800-1500 
2 héttel betakarítás 

előtti állapot – 
BBCH 84 

varasodás 2,0-3,0 

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

(piros-, fehérbimbós 
állapotig ill. 
lombhulláskor) 

baktériumos-, 
gombás ágelhalások, 
levéllyukacsosodás, 
tafrina, 
apiognomónia 

4 7 2,0-3,0 800-1500 
3 héttel betakarítás 

előtti állapot – 
BBCH 83 
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bogyóstermésűek 
(ribiszke, málna, 
köszméte, szamóca, 
szeder, szedermálna, 
fekete bodza) 

őszi- és tavaszi 
lemosó permetezés, 
levél- és 
vesszőbetegségek 

4 10 3,0 500-800 
3 héttel betakarítás 

előtti állapot – 
BBCH 83 

héjas gyümölcsűek 
(dió, mandula, 
mogyoró, gesztenye) 

baktériumos és 
gombás betegségek 
(kivéve lisztharmat) 

3 10 2,0-3,0 800-1200 
3 héttel betakarítás 

előtti állapot – 
BBCH 83 

szőlő 
peronoszpóra, 
orbánc 

4 7 2,0 600-1000 
Fürtzáródás vége – 

BBCH 79 

paprika, 
paradicsom 

(szabadföldi) 

 

baktériumos 
betegségek, 
alternária, 
paradicsomvész 

4 10 

2,0 400-800 

50%-os érés – 
BBCH 85 

0,2% 600-1500 
(hajtatott) 

kabakosok  

uborka (konzerv) 

szabadföldi 
baktériumos 
betegségek, 
peronoszpóra 

4 10 

2,0 

 

400-800 

 
Betakarítás előtt 5 

nappal 

hajtatott 0,2% 600-2000 
Betakarítás előtt 3 

nappal 

hüvelyesek (bab, 
borsó, lóbab, lencse, 
csicseriborsó) 

baktériumos 
betegségek, 
aszkohita, 
fenésedés, 
peronoszpóra, 
rozsdabetegségek  

4 10 2,0 400-600 
Érés kezdete – 

BBCH 81 

hagyma 
baktériumos 
betegségek, 
peronoszpóra 

4 10 2,0 400-600 
Dőlés kezdete – 

BBCH 47 

burgonya 
burgonyavész, 
alternária 

4 7 2,0 400-600 
Bogyófejlődés – 

BBCH75 

cukorrépa 
cerkospórás, fómás, 
ramuláriás 
levélfoltosság 

4 7 2,0 400-600 
50%-os 

gyökérnagyság – 
BBCH 45 
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gyógy-, aroma- és 
fűszernövények 
(macskagyökér, 
koriander, angelika, 
borsmenta, citromfű, 
kamilla, kapor, 
konyhakömény, 
édeskömény, ánizs, 
szurokfű, borsfű, 
izsóp, sáfrányos 
szeklice, kakukkfű, 
rozmaring, 
bazsalikom, zamatos 
turbolya, orvosi 
csucsor, körömvirág, 
orbáncfű, lestyán, 
majoranna, tárkony, 
máriatövis, 
levendula, gyapjas 
gyűszűvirág, 
cickafark, vasfű, 
lósóska, orvosi 
zsálya, fehérmályva, 
articsóka, 
keskenylevelű útifű, 
mórmályva) 

baktériumos 
betegségek, 

peronoszpóra, 
alternáriás-, 
szeptóriás-, fómás 
betegség  

2 14 2,0  250-500 
betakarítás előtt 21 

nappal  

közterületi díszfák 
és díszcserjék  

baktériumos- és 
gombás betegségek 
(kivéve lisztharmat)  

3 10 0,2% 600-1500 nincs korlátozás 

Házikerti felhasználás: 30-40 gramm készítmény / 10 l víz 
 
Előírt növényvédelmi technológia: 

Almatermésűekben a készítményt baktériumos- és gombás eredetű ágelhalások ellen tavaszi és őszi 
lemosó permetezéssel javasolt kijuttatni. A tűzelhalás és varasodás ellen megelőző jelleggel, 
rügyfakadástól zöldbimbós állapot végéig, 2-3 alkalommal lehet védekezni. A kezeléseket 7-10 napos 
gyakorisággal, nagy permetlé mennyiséggel célszerű végezni. A termés viaszosodását követően a 
készítmény záró permetezésre újból használható a rézérzékenység, a perzselési veszély figyelembe 
vételével. A faiskolai alany-, csemete- és oltványkertekben a tűzelhalás elleni védekezéseket a fertőzési 
időszak előtt kell megkezdeni. A fertőzési helyzet ismeretében a permetezéseket 10-14 naponként, 2-3 
alkalommal, 300-400 l/ha permetlé felhasználásával ajánlott elvégezni. 

Őszi- és kajszibarackban baktériumos- és gombás eredetű ágelhalások, levéllyukacsosodás, valamint 
őszibarackban tafrinás levélfodrosodás és kajsziban apiognomóniás levélfoltosság ellen legfeljebb 
pirosbimbós állapotig lehet védekezni a rézérzékenységből fakadó perzselési veszély nélkül. Ősszel, a 
lombhullás kezdetén a baktériumos és gombás eredetű ágelhalások ellen a kezelés ismét indokolt. 

Szilvában, meggyben és cseresznyében levéllyukacsosodás és ágelhalások ellen folyamatosan, a 
fertőzés alakulása szerint lehet permetezni. 

Bogyósokban a vegetációs időszak elején és a termés betakarítása után a vessző- és levélfoltosságok 
ellen javasolt a készítmény lemosásszerű alkalmazása. 

Héjas gyümölcsűekben a baktériumos és gombás eredetű betegségek (kivéve lisztharmat) ellen a 
védekezést az első tünetek megjelenésekor szükséges megkezdeni, és a kezelést a fertőzés erősségétől 
függően, 10-14 naponta ajánlott megismételni. 
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Szőlőben peronoszpóra ellen megelőző jelleggel, az előrejelzésre alapozva kell védekezni. A permetezést 
általában a hajtások 20-25 cm-es állapotában javasolt megkezdeni, majd a fertőzés alakulása szerint, 7-10 
naponként célszerű megismételni. A fürtzáródás utáni kezelések kedvezően befolyásolják  a  
szürkepenész  elleni  védekezések eredményességét is. Orbánc ellen a készítményt – amennyiben a 
kezdeti fertőzések kialakultak – 3-4 leveles állapottól, a továbbiakban pedig a peronoszpóra elleni 
kezelésekkel egybekötve ajánlott kijuttatni. 

Szabadföldi és hajtatott zöldségfélékben a baktériumos és gombás eredetű betegségek (kivéve 
lisztharmat) ellen a kezeléseket az előrejelzésre alapozva, preventíven kell megkezdeni, majd a fertőzés 
alakulása szerint, 2-3 alkalommal, 10-14 naponként javasolt megismételni. Hagymában és borsóban a 
permetlé megfelelő tapadása érdekében nedvesítő szer használata indokolt.  

A permetlé mennyiségét a védendő növényfelület nagyságától, a művelésmódtól és az alkalmazott 
géptípustól függően kell megválasztani. 

Burgonyában a permetezéseket lehetőleg előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges 
megkezdeni, majd a fertőzés alakulásától függően 7-12 naponként indokolt megismételni. 

Cukorrépában előforduló levélbetegségek (a lisztharmat kivételével) ellen megelőző jelleggel, de 
legkésőbb az első tünetek észlelésekor javasolt elkezdeni a védekezést. Az időjárási körülmények, ill. 
járványhelyzet alakulásától függően 7-10 naponként célszerű megismételni a permetezést. 

Gyógy- aroma-, és fűszernövényekben (macskagyökér, koriander, angelika, borsmenta, citromfű, 
kamilla, kapor, konyhakömény, édeskömény, ánizs, szurokfű, borsfű, izsóp, sáfrányos szeklice, kakukkfű, 
rozmaring, bazsalikom, zamatos turbolya, orvosi csucsor, körömvirág, orbáncfű, lestyán, majoranna, 
tárkony, máriatövis, levendula, gyapjas gyűszűvirág, cickafark, vasfű, lósóska, orvosi zsálya, 
fehérmályva, articsóka, keskenylevelű útifű, mórmályva) baktériumos betegségek valamint peronoszpóra, 
alternáriás-, szeptóriás- és fómás betegségek ellen a készítményt megelőző jelleggel, de legkésőbb az első 
tünetek megjelenésekor kell felhasználni. A permetezések előtt a fitotoxicitás elkerülése érdekében 
próbapermetezés elvégzése indokolt! 

Közterületi díszfák, díszcserjék baktériumos- és gombás betegségei (kivéve lisztharmat) ellen a 
készítmény az előzetes rézérzékenység megállapítása után 0,2 %-os töménységben (20 g / 10 l víz) 
használható fel. A permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell 
elkezdeni. Szükség esetén a kezelést 10-14 nap múlva meg lehet ismételni.  

A permetezések előtt a fitotoxicitás elkerülése érdekében próbapermetezés elvégzése indokolt! 

A permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától, és az alkalmazott 
növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani. 
 
A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és hatályos engedéllyel 
rendelkező személy irányítása mellett lehet kijuttatni. 
A közterületeken történő felhasználáskor a kezelésről az érintett lakosságot a helyben szokásos módon 
tájékoztatni kell, és fel kell hívni a figyelmet a kezeléssel járó közegészségügyi előírások betartására. 
Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos! 
 

2. Légi kijuttatás: - 
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II. Az engedélyokirat 5. pontjának az „Élelmezés-egészségügyi várakozási idő”-re vonatkozó előírásai 
az alábbiak szerint módosulnak: 

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 

 almatermésűek   10 nap 

  csonthéjasok   21 nap 

  bogyóstermésűek   21 nap 

  héjas gyümölcsűek   21 nap 

  szőlő   21 nap 

  paprika, paradicsom, burgonya    7 nap 

  uborka    5 nap 

  hüvelyesek    5 nap 

  uborka (konzervipari)    3 nap 

  hagyma   21 nap 

  cukorrépa   21 nap 

közterületi díszfák, díszcserjék    előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges 

gyógy-, aroma- és fűszernövényeken   14 nap 
 
 
 
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. 
 
Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 
 
A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset 
indításával.  
A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül az engedélyező 
hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni. 
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INDOKOLÁS  

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 
Budapest, 2014. május 6. 

Dr. Oravecz Márton 
  elnök 

           nevében és megbízásából: 
 
 

  
 Jordán László 

 igazgató 
 

P.H. 

Kapja:  
1. Ügyfél hazai képviselője  
2. Irattár     

 
(160/2014) 


