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TÁRGY: Lieto gombaölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása

A  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal,  mint  elsőfokú  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  (a 
továbbiakban:  engedélyező  hatóság),  az  Oxon  Italia  S.p.A.  (Via  Sempione  195,  20016  Pero, 
Olaszország)  ügyfélnek  a Lieto  gombaölő permetezőszer forgalomba  hozatali  és  felhasználási 
engedélyének módosítása tárgyában meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

Az engedélyező hatóság a  Lieto gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali  és felhasználási 
engedélyének a megadásáról rendelkező MgSzHK 02.5/10380-2/2010 számú határozatot - egyéb 
rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja: 

I. Az MgSzHK 02.5/10380-2/2010 számú határozat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

a kijuttatáshoz szükséges
kultúra károsító szer (kg/ha) víz (l/ha)

mennyiség

burgonya burgonyavész 0,45 400-600

borszőlő peronoszpóra 0,45 500-1200

A felhasználásra vonatkozó további betartandó előírások:

kultúra kezelések 
maximális 

száma

két kezelés közt  
eltelt minimális 

időtartam 
(nap)

az utolsó kezelés  
idõpontja  

(fenológiához  
viszonyítva)

burgonya 4 7 gumónövekedés vége

borszőlő 4 7 fürtzáródás kezdete

A készítményt szőlőben peronoszpóra, valamint burgonyában burgonyavész ellen fertőzésveszélyes 
időszakban, preventív jelleggel, vagy legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű kijuttatni 
és a fertőzési  nyomástól  függően 7-10 napos időközökkel  a  kezelést  (legfeljebb 3 alkalommal) 
megismételni. Súlyos fertőzésveszély esetén rövidebb permetezési forduló ajánlott. 
A kijuttatás során törekedni kell az egyenletes permetléfedésre még a lombozat belső részeiben és a 
levélfonákon  is,  amit  megfelelő  permetlémennyiség  megválasztásával  és  nedvesítőszer 
hozzáadásával lehet elősegíteni.
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Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

II. Az 02.5/10380-2/2010 számú határozat 5.2.2.  pontja az alábbiak szerint módosul:

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 

kultúra várakozási idő

burgonya 7 nap

borszőlő 30 nap

A termékcímke elfogadására vonatkozó döntés: 

Az  ügyfél  köteles  a  forgalomban  lévő  tételek  csomagolóeszközén  a  megváltozott  feltételeket 
átcímkézéssel, vagy kiegészítő címkével feltüntetni legkésőbb 2011. december 31-ig. A címkét, ill. 
kiegészítő címkét az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani. 

Az engedély módosítási  eljárás díja 100.000 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  Bíróságtól  a 
határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (továbbiakban MgSzH Központ) 
elleni kereset indításával.
A keresetlevelet (3 példányban) az MgSzH Központnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől 
számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános.”

Budapest, 2011. június 10.

Dr. Bognár Lajos
mb. elnök

nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.
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