
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÜGYINTÉZ Ő: Tót Erika 
HATÁROZATSZÁM: 04.2/ 5260
OLDALAK SZÁMA: 4  
MELLÉKLET:  - 

 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
továbbiakban: engedélyező hatóság), a 
képviselt Isagro S.p.A. (Olaszország)
forgalomba hozatali és felhasználási engedély
meghozta az alábbi 
 

Az engedélyező hatóság a Neoram 37,5 WG gombaöl
felhasználási engedélyének megadásáról szóló 
rendelkezések változatlanul hagyása mellett 

 
 
Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosu
 
6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó el
 

 
kultúra 

 
almatermésűek (alma, 
körte, birs, naspolya) 
/tavaszi lemosó- és nyár 
végétől záró permetezésre/ 

baktériumos, gombás eredet
ágelhalás
 

almatermésűek (alma, 
körte, birs, naspolya) 
 

varasodás 

csonthéjasok (cseresznye, 
meggy, őszbarack, 
kajszibarack, nektarin, 
szilva); 
héjasok (dió, mandula, 
mogyoró, gesztenye) 

baktériumos és
ágelhalás, levéllyukacsosodás, 
monília, apiognomónia, tafrina, 

szőlő peronoszpóra, orbánc
                               
                               

paprika baktériumos betegségek

Nemzeti Élelmiszerlánc
Növény-, Talaj

5260-1/2015. TÁRGY: Neoram 37,5 WG gombaöl
permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása 

biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc
ő hatóság), a Dr. Selmeczi József (8900 Zalaegerszeg Baross G. u. 69.) ál

Isagro S.p.A. (Olaszország) ügyfélnek, a Neoram 37,5 WG gombaöl
li és felhasználási engedély módosítása tárgyában hivatalból indult hatósági eljárásban 

 
HATÁROZATOT: 

 
Neoram 37,5 WG gombaölő permetezőszer 

felhasználási engedélyének megadásáról szóló 02.5/723/1/2007. MGSZHK számú határozatot 
rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint: 

m ó d o s í t j a: 

tja az alábbiak szerint módosul: 

 szer felhasználására vonatkozó előírások: 

 a kijuttatáshoz szükséges
károsító szer  

 mennyiség (l/ha)
baktériumos, gombás eredetű 
ágelhalás, tűzelhalás (Erwinia) 

3,0-4,0 
 
 

varasodás  2,0-2,5 

baktériumos és gombás eredetű 
ágelhalás, levéllyukacsosodás, 
monília, apiognomónia, tafrina,  

2,0-2,5 

peronoszpóra, orbánc 
                               virágzás előtt 
                               virágzás után 

 
1,75-2,0 
2,0-2,5 

baktériumos betegségek 1,5-2,0 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  

Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141

Tel: 06/1/309

E-mail: 

www.nebih.gov.hu

Neoram 37,5 WG gombaölő 
forgalomba hozatali és felhasználási 

fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
(8900 Zalaegerszeg Baross G. u. 69.) által 

Neoram 37,5 WG gombaölő permetezőszer 
indult hatósági eljárásban 

 forgalomba hozatali és 
számú határozatot – egyéb 

a kijuttatáshoz szükséges 
víz  

mennyiség (l/ha) 
800-1500 

600-1500 

600-1500 

 
600-1000 

400-800 
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paradicsom, burgonya baktériumos betegségek, fitoftóra 2,0-2,5 400-800 
bab baktériumos betegségek, 

fenésedés, babrozsda 
1,5-2,0 400-800 

borsó baktériumos betegségek, 
fenésedés, borsórozsda 

1,5-2,0 400-800 

kabakosok (uborka, dinnye, 
tök) 

peronoszpóra, pszeudomonászos 
fertőzés, fenésedés 

1,5-1,8 400-800 

hagymafélék (vörös-, zöld-, 
fok-, póré-, gyöngy-, 
sarjadékhagyma) 

baktériumos betegségek, 
peronoszpóra 

2,0-2,5 400-800 

cukorrépa cerkospórás, ramuláriás és fómás 
levélbetegségek 

2,0-2,5 400-800 

konyha- és édeskömény peronoszpóra 2,0-3,0 400-800 
orvosi csucsor fitoftóra 2,0-3,0 400-800 

 
 
A felhasználásra vonatkozó további betartandó előírások: 
 

kultúra 
kezelések minimális 
és maximális száma 

két kezelés közt 
eltelt minimális 

időtartam 
(nap) 

az utolsó kezelés 
időpontja 

(fenológiához 
viszonyítva) 

almatermésűek, héjasok 1-6 3 lombhullás 
csonthéjasok 1-6 3 lombhullás 
szőlő 1-6 3 zsendülés 
paprika, paradicsom, 
burgonya, bab, borsó, 
kabakosok, hagymafélék 

1-6 3 
termésnövekedés-
termésszedés 

cukorrépa, konyha- és 
édeskömény, orvosi 
csucsor 

1-6 3 
betakarítás előtt, a 
várakozási idő 
figyelembe vételével 

 
Lakossági felhasználási dózisok: 

- zöldségnövényeknél: 25-45 ml/4-6 liter víz/100 m2 
- ültetvényekben: 25-90 ml/8-12 liter/100 m2 

 
Az előírt növényvédelmi technológia: 
 
A készítményt preventív jelleggel, (a fertőzésveszélyes időszakban legkésőbb az első tünetek 
megjelenésekor) szükséges kijuttatni a lombfelülethez megválasztott lé mennyiséggel (lemosó 
permetezésnél 1000-2000 l/ha vízmennyiséggel). Lemosó permetezésnél ügyelni kell, hogy a permetlé az 
ágakat, gallyakat, rügyeket, rügyalapokat is teljes mértékben, áztatás szerűen fedje, amely hatás nedvesítő 
szer alkalmazásával fokozható.  
A fertőzésveszély fennállása alatt (hűvös, csapadékos időjárási viszonyoknál) szükség szerint - általában 
7-10 napos permetezési fordulót alkalmazva - kell ismételni a kezeléseket. Zöldségfélékben 1-6 
alkalommal (2-4 valódi leveles állapot és termésszedés közötti időszakban, 6-8 naponként) kell a 
védekezést folytatni. Réz érzékeny gyümölcsféléknél (alma, körte, kajszi, őszibarack) színes bimbós 
állapotban be kell fejezni a készítménnyel való védekezést, azt csak a termés viaszosodása után, nyár 
közepétől (alma, körte), illetve termésszedést követően ősszel (őszibarack), vagy a lombhullás előtt és 
lombhulláskor szabad folytatni (kajszi). 
 
Előírások légi kijuttatásra: nem engedélyezett. 
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Az engedélyokirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
8. Várakozási idők: 
 
a) Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap. 
 
b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  
 

kultúra várakozási idő 
(nap) 

almatermésűek 10 
csonthéjasok, héjasok, szőlő, 

cukorrépa, hagymafélék 
21 

burgonya, paprika, 
paradicsom 

7 

kabakosok, bab, borsó 5 
konyha- és édeskömény, 

orvosi csucsor 
rendeltetésszerű felhasználása 
esetén előírása nem szükséges 

 
 
Az engedélyokirat 11. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

11. Eltarthatósági idő: 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 módosított 
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. 
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. 
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INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

Budapest, 2015. június 5. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 

Kapja:  
1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár      

(148/2015.)  
 


