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Ügyintéző: dr. Kelemen Mária 
Határozatszám: 04.2/3315-2/2013 
Oldalak száma: 3 oldal 
Melléklet:  - 

TÁRGY: Mildicut gombaöl ő permetezőszer 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének 
módosítása 

 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) az ISK  Biosciences Europe N.V. ( Pegasus Park De Kleetlaan 
12B -Bus 9, B-1831 Diegem, Belgium) ügyfél részére az Mildicut gombaölő permetezőszer 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában, hivatalból indult 
eljárásban  meghozta az alábbi 

 
HATÁROZATOT: 

 
Az engedélyező hatóság az Mildicut gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének a megadásáról rendelkező NTKSz 1560/2006 számú határozatot - 
egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:  

 
I. Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:  
 
 

Kultúra Károsító Kezelések 
maximális 
száma/év 

Két 
kezelés 
között 
eltelt 

minimális 
időtartam 

(nap) 

Dózis 

maximum 

(l/ha) 

Permetlé 

(l/ha) 

A kezelés utolsó 
időpontja 

(fenológiához 
viszonyítva) 

szőlő peronoszpóra 3 10 1,5 – 4,0 600-1600 
fürtzáródás 

BBCH 78 

torma albugós betegség 3 10 2,0-4,0 400-600 
gyökérfejlődés 

vége 

BBCH 48 

Házikerti felhasználás: 25 ml készítmény 10 l vízhez, permetlé koncentráció: 0,25 %.   
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Előírt növényvédelmi technológia: 
 
Szőlőben a védekezést előrejelzésre alapozva, preventív jelleggel, legkésőbb az első tünetek 
észlelésekor kezdjük el, melyet szükség esetén összesen 3 alkalommal, 10-14 napos permetezési 
fordulókkal, géptípustól és lombozattól függően 600-1600 l/ha permetlé felhasználásával (a 0,25%-
os permetlé koncentráció mindenkori megtartásával) végezzünk el. Gyenge fertőzési nyomásnál és 
kisebb lombtömődöttségnél az alacsonyabb dózis is elegendő védelmet nyújt. A készítmény 
használata különösen erős fertőzési veszély használatakor előnyös, értelemszerűen nagyobb dózis 
és permetlémennyiség felhasználásával. 
Torma albugós betegsége (fehér sömör) ellen a gombaölő szert megelőző jelleggel, előrejelzésre 
alapozva kell kijuttatni. A permetezéseket szükség esetén 10-14 naponta meg lehet ismételni. A 
megfelelő lombfedettség érdekében 400-600 l/ha permetlémennyiség szükséges.  
 
Azonos területen egy tenyészidőszakban a készítmény legfeljebb háromszori alkalmazása 
megengedett! 
 
Légi kijuttatás:  nem engedélyezett. 
 
II. Az engedélyokirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
5.3. Várakozási idők:  
 
5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idő:  0  nap 
 
5.3.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  
 

Kultúra  Várakozási idő (nap) 

szőlő  21 

torma 14 

 
 III. Az engedélyokirat 13. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 
13. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:  

a kiszerelés térfogata: 0,25 liter, 0,5 liter, 1,0 liter, 5,0 liter, 10 liter 
a csomagolószer anyaga:  HDPE 
 

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. 



 

 3

INDOKOLÁS  
 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 
Budapest, 2013. július 19. 
 

Dr. Oravecz Márton 
            elnök 

                             nevében és megbízásából: 
 

 
 

    Jordán László 
    igazgató 
 

P.H. 
 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselője  
2. Irattár                                

 
(193/2013) 

 


