
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ügyintéző: dr. Szabóné K. Gabriella, dr. Kelemen Mária 
Határozatszám: 04.2/2265-1/2014  
Oldalak száma: 6 oldal 
Melléklet:  - 

TÁRGY: Folicur Solo gombaölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása 

 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a Bayer Hungária Kft  (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) által 
képviselt Bayer Crop Science AG (Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Németország) 
ügyfél részére a Folicur Solo gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása tárgyában, hivatalból indult eljárásban meghozta az alábbi 
 
 

HATÁROZATOT: 
 

Az engedélyező hatóság az Folicur Solo gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének a megadásáról rendelkező FVM 21042/1996 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 

maximum 

(l/ha) 

Permetlé 

(l/ha) 

ml szer / 10 l 
víz 

(kertészeti 
kultúrák 
esetében) 

A kezelés utolsó 
időpontja 

(fenológiához 
viszonyítva) 

búza (őszi), 
rozs, tritikálé 

gabonalisztharmat, 
rozsda-, 
helmintospóriumos-, 
szeptóriás 
betegségek, 
kalászfuzáriózis  

2 14 1,0 300-400  szemképződés 
kezdete –    
BBCH 71 

árpa gabonalisztharmat, 
rozsda-, 
helmintospóriumos-, 
szeptóriás 
betegségek, 
kalászfuzáriózis  

2 14 1,0 300-400  virágzás kezdete – 
BBCH 61 

zab gabonalisztharmat, 
rozsda-, 
helmintospóriumos-, 
szeptóriás 
betegségek, 
kalászfuzáriózis 

2 14 1,0 300-400  virágzás vége – 
BBCH 69 
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káposztarepce plenodómuszos-, 
szklerotíniás-, 
botrítiszes és 
alternáriás 
betegségek, fagykár 
csökkentés 

2 14 0,5-1,0 300-500 

 

 50%-os virágzás a 
fővirágzaton – 

BBCH 65 

 meggy, 
cseresznye 

monília, blumeriellás 
levélfoltosság 

2 14 0,75-1,0 800-1000 8-10 virágzás vége – 
BBCH 69  

kajszi, 
őszibarack, 
szilva  

monília, gnomóniás 
levélfoltosság, 

 tafrinás 
levélfodrosodás 

3 14 0,75-1,0 

 

1,0 

800-1000 8-10 

 

10 

fajtára jellemző 
színeződés 
kialakult –  

BBCH 85 

alma lisztharmat, 
varasodás 

4 14 0,5* 800-1000 5 4 héttel 
betakarítás előtti 

állapot – Érés 
kezdete – 
BBCH81 

szőlő lisztharmat, 
szürkepenészes 
rothadás 

3 12 0,4 800-1000 4 érés kezdete – 
BBCH 81 

zeller, 
petrezselyem-
gyökér, 
pasztinák, 
torma 

alternáriás-, 
szeptóriás-, 
cerkospórás 
levélfoltosság, 
lisztharmat 

3 14 0,75-1,0 400-600 8-10,0 
80%-os 

gyökérvastagság 

BBCH 48 

zeller (szár) 
szeptóriás 
levélfoltosság, 
lisztharmat 

2 14 0,75-1,0 400-600 8-10,0 
80%-os 

gyökérvastagság 

BBCH 48 

petrezselyem 
(levél) 

szeptóriás 
levélfoltosság, 
lisztharmat 

1 - 0,75-1,0 400-600 8-10,0 
betakarítás előtt 

14 nappal 

spárga rozsda 2 10 1,0-1,5 500-1000 10,0-15,0 

nincs korlátozás 
(kezelés első 
időpontja: 

spárgasípok 
betakarítása után) 

fokhagyma 
rozsda, alternáriás 
levélfoltosság, 
botrítiszes betegség 

2 7 0,75-1,0 250-500 8-10,0 

21 nappal 
betakarítás előtt 

dőlés kezdete 
BBCH 47  

metélőhagyma, 
póréhagyma 

rozsda, alternáriás 
levélfoltosság, 
botrítiszes betegség 

1 - 0,75-1,0 250-500 8-10,0 
14 nappal 

betakarítás előtt 

kerti kömény, 
ánizs 

lisztharmat 1 - 0,5-1,0 250-500 5,0-10,0 
 60 nappal 

betakarítás előtt 

díszfák, 
díszcserjék 

apiognomóniás-, 
gnomóniás-, 
levélfoltosság, 
lisztharmat  

2 10 0,75-1,0 800-1500 8-10 nincs korlátozás 

*: kontakt készítménnyel kombinálva 
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Előírt növényvédelmi technológia: 
 
Kalászosokban (búza, árpa, rozs, zab, tritikále) a gombaölő szert gabonalisztharmat ellen a betegség 
első tüneteinek megjelenésekor kell alkalmazni. Szárbaindulás után a védekezés általában több betegség 
ellen irányul, ezért a kezelést megelőző jelleggel célszerű elvégezni, azaz szárbaindulás kezdetén, 
kalászhányás végén, virágzás kezdetén végzett egy-egy permetezéssel. 
 
Káposztarepcében a készítmény őszi kezelés esetén alkalmas a káposztarepce kifagyásának 
csökkentésére, a szárbaindulás késleltetésére, a gyökérnyak vastagság, illetve a gyökér/lomb arány 
növelésére. A készítményt ősszel, a repce 4-8 leveles állapotában kell kijuttatni, lehetőleg 12 °C feletti 
hőmérsékleten. Fagykárcsökkentés céljára a javasolt dózis 0,5 l/ha. A tavaszra áthúzódó gombaölő hatás 
fokozása érdekében a dózis 0,75-1,0 l/ha- ra növelhető. 
Tavasszal gombabetegségek ellen a repce szárbaindulásától a virágzás kezdetéig alkalmazandó, 0,75-1,0 
l/ha dózisban egyszer, vagy kétszer kijuttatva. (Őszi kezelés esetén legfeljebb egy tavaszi kijuttatás 
végezhető). A tavaszi kezelés a repce növekedésére is hat: csökkenti a növénymagasságot és a megdőlést, 
növeli a szárszilárdságot, serkenti az oldalhajtások képződését. 
 
Csonthéjasokban moníliás hajtás- és virágfertőzés ellen erős fertőzési nyomás  esetén  a  kezeléseket   
megelőző   módon, virágzás   előtt  (fehérbimbós  stádium  végén)  és  virágzás végén,  sziromhullás  
kezdetén  szükséges  elvégezni.  Kevésbé járványveszélyes   körülmények  között,  szárazabb,   melegebb 
időjárás  esetén egy védekezés is elegendő a virágzás  kezdeti szakaszában. 
Cseresznyében, meggyben a blumeriellás levélbetegség ellen a kezeléseket a kezdeti enyhe levéltünetek   
megjelenésekor  célszerű   megkezdeni,   és   a fertőzés alakulása szerint megismételni. 
Őszibarackban  tafrinás levélfodrosodás ellen a permetezéseket a  kora  tavaszi  időszakban elvégzett  
rezes,  kénes  lemosó permetezéseket  követően  pirosbimbós  fenológiai  stádiumban  indítjuk, és 14 
naponként 1-2 alkalommal folytatjuk. Amennyiben 14 napnál rövidebb permetezési forduló indokolt – 
például hűvös tavaszi  időjárás esetén – a permetezést más hatóanyagot tartalmazó gombaölő szerrel kell 
elvégezni. Az   előírt   permetlémennyiség  be   nem   tartása   a   biológiai hatékonyságot jelentősen 
csökkentheti. 
Kajszibarackban gnomóniás levélbetegség ellen a védekezéseket előrejelzésre alapozva, az  aszkospóra  
szóródás   intenzív szakaszában  kezdjük el, virágzást  követően 14 naponkénti gyakorisággal folytassuk. 
 
Almában almafalisztharmat ellen a védekezéseket megelőző jelleggel kezdjük el, és a fertőzési nyomás 
alakulása  szerint a virágzást  követően 14 naponként, július végéig  folytassuk. A kórokozóra   kevésbé  
fogékony  fajtáknál  (Delicious)   a védekezések számát csökkenteni lehet. Almafavarasodás ellen  a  
kezeléseket előrejelzésre  alapozva, preventív módon kezdjük el, és a fertőzés erőssége szerint  blokk-
szerűen  folytassuk  július  végéig.   A készítményt járványhelyzettől függetlenül kontakt hatóanyagú 
készítményekkel kombináljuk. 
 
Szőlőben  a gombaölő szert önmagában csak lisztharmat ellen, prevenciós  céllal javasolt  felhasználni.  
Amennyiben a vegetációs időszakban egyidejűleg a szürkepenészes rothadás ellen is szükséges  a 
fürtvédelem,  akkor virágzáskor, fürtzáródáskor,  zsendüléskor  gyenge  fertőzési  nyomásnál   
önmagában    is    elegendő felhasználni,   erős    fertőzésnél   speciális  botriticid készítménnyel javasolt 
kombinálni. A kijuttatásnál  az  előírt permetlé-mennyiséget az ültetvény művelésmódjához, a  lombozat 
nagyságához,  az  alkalmazott  géptípustól  függően  célszerű megválasztani. 
 
Petrezselyemben, pasztinákban, zellerben és tormában a permetezéseket megelőző jelleggel, de 
legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A permetezéseket a fertőzési nyomástól 
függően 14 naponta meg lehet ismételni.  
 
Spárgában a betegség kialakulásának kezdetén, de leghamarabb a spárgasípok betakarítása után lehet a 
védekezést megkezdeni. A gombaölő szert más hatásmechanizmusú készítményekkel váltogatva kell 
felhasználni. 
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Fokhagymában, metélőhagymában és póréhagymában a permetezéseket a gombás betegségek ellen 
megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell elvégezni. 
  
Kerti köményben és ánizsban lisztharmat ellen a gombaölő szert megelőző jelleggel, de legkésőbb az 
első tünetek megjelenésekor kell felhasználni.   
 
Díszfák és díszcserjék gombás betegségei ellen a készítmény 0,75-1,0 l/ha-os dózisban használható fel. 
A permetezéseket preventíven, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell elvégezni. Szükség 
esetén a kezelést 10-14 nap múlva meg lehet ismételni. 
A permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától, és az alkalmazott 
növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani. 
 
Légi kijuttatás: kalászosokban 50-80 l/ha, repcében 50 l/ha víz felhasználásával. 
 
II. Az engedélyokirat 5. pontjának várakozási időkre vonatkozó rendelkezései helyébe az alábbi 
szöveg kerül: 
 
5.3. Várakozási idők:  
 
5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idő:  0  nap 
 
5.3.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  

 
           kalászos gabonafélék (őszi búza,    30 nap 
                 őszi és tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé) 

káposztarepce   35 nap 

csonthéjasok (meggy, cseresznye,   14 nap 

    kajszi, őszibarack, szilva) 

alma   28 nap 

szőlő   35 nap 

petrezselyemgyökér,                            21 nap  
pasztinák, torma, gumós zeller   

fokhagyma  21 nap 

metélőhagyma, levélpetrezselyem  14 nap 

póréhagyma  14 nap 

szárzeller  21 nap 

ánizs, kerti kömény  60 nap 

spárga előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges 

díszfák, díszcserjék előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges 
 
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. 

 
 
IV. Az engedélyokirat 10. pontjába foglalt szövegrész helyébe az alábbi szöveg kerül: 
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10. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:  
 

a kiszerelés térfogata: 50 ml, 250 ml, 1 liter, 5 liter 
a csomagolószer anyaga:  HDPE vagy COEX/EVOH 

 
Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok. 
 
Az ügyfél a 2014. szeptember 30. után gyártott tételeket a jelen határozatnak megfelelő címkével köteles 
forgalomba hozni. Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton 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. 

 
 

INDOKOLÁS  
 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2014. április 23. 
 

 
Dr. Oravecz Márton 
            elnök 

                             nevében és megbízásából: 
 

 
 
 

    Jordán László 
    igazgató 
 

P.H. 
 
 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselője  
2. Irattár                                
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