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TÁRGY: Monceren G rovar- és gombaölő
csávázószer forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyének módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban:
engedélyező hatóság) a Bayer Hungária Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) által képviselt Bayer
CropScience AG (Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Németország) ügyfélnek a
Monceren G rovar- és gombaölő csávázószer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének
módosítása tárgyában meghozta az alábbi
HATÁROZATOT:
Az engedélyező hatóság a Monceren G rovar- és gombaölő csávázószer forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyének a megadásáról rendelkező MgSzHK 02.5/693/1/2008 számú határozatot egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:
I. Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:
Kultúra

burgonya

Károsító

talajlakó kártevők
(pattanóbogarak lárvái,
cserebogarak pajorjai),
burgonyabogár,
levéltetvek

Kezelések
maximális
száma

1

Két kezelés
közti min.
időtartam
(nap)
-

A kijuttatáshoz
szükséges
szer
víz

Az utolsó kezelés
fenostádiuma

mennyisége (l/ha)
1,5

50-80

vetőgumó
BBCH 03

rizoktóniás betegség

Előírt növényvédelmi technológia:
A készítményt az ültetéssel egy menetben, sorkezeléses eljárással, az ültetőgépre szerelt berendezéssel
hektáronként 1,5 liter/ha dózisban 50-80 liter/ha vízzel a gumóra, illetve az ültetőgép által megnyitott
barázda aljára permetezve kell kijuttatni.
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II. Az engedélyokirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:
11. A növényvédő szer eltarthatósága:
Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.
III. Az engedélyokirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:
12. Az engedély érvényessége: 2017. december 31.
IV. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:
a kiszerelés térfogata/tömege: 5 liter
a csomagolóeszköz 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.
Az engedélyezési eljárás díja 200.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.
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.
A keresetlevelet (3 példányban) az NÉBIH-nél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított
harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.
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INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2012. december 17.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató
P.H.

Kapja:
1. Ügyfél hazai képviselője
2. Irattár
(358/2012)
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