
ÜGYINTÉZŐ: Dr. Bleicher Edit
IKTATÓSZÁM: 04.2/1003-1/2012.
OLDALAK SZÁMA: 3
MELLÉKLET: - 

TÁRGY:  Nissorun  10  WP  rovarölő 
permetezőszer  forgalomba  hozatali  és 
felhasználási engedélyének módosítása

A Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal,  mint  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság), a  Sumi Agro Hungary Kft. (1016 Budapest, Zsolt u. 
4.) által képviselt  Nippon Soda Co., Ltd. (Tokyo, 2-1, Ohtemachi, 2-chome, Chiyoda-ku, 
100-8165, Japán) ügyfél kérelmére a Nissorun 10 WP rovarölő permetezőszer forgalomba 
hozatali  és  felhasználási  engedélyének  módosítása  tárgyában  indult  hatósági  eljárásban 
meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

Az engedélyező hatóság a Nissorun 10 WP rovarölő permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének megadásáról szóló MÉM 22474/1987 számú határozatot – egyéb 
rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint

m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiakkal egészül ki:

5. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: 

Kultúra Károsító A 
kezelések 
maximális 

száma

Dózis
(kg/ha)

Permetlé
(l/ha)

Az utolsó kezelés 
fenostádiuma

szamóca

szamóca
(erős  
fertőzés  
esetén)

takácsatkák 1 0,3

0,3 – 0,8

300-500

800 - 1000

a fajtára jellemző 
színeződés kezdete

sziromlabda állapotig  
(BBCH 59) vagy a 
betakarítás utáni  
állapottól (BBCH 90) 

uborka
(szabad-
földi és 
hajtatott)

takácsatkák 2 0,4 300-700 az élelmezés-egészségügyi 
várakozási időt figyelembe 
véve

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi 

Igazgatóság

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

mailto:elnokititkarsag@mgszh.gov.hu


04.2/1003-1/2012. NÉBIH

II. Az engedélyokirat 6. pontjának az „Élelmezés-egészségügyi várakozási idő” része az 
alábbiakkal egészül ki:

6. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra várakozási idő
(nap)

szamóca 3

III. Az engedélyokirat „Melléklet” részének 1. pontja az alábbiakkal egészül ki:

Előírt növényvédelmi technológia:
Szamócában a szer egy vegetációs időszak alatt egyszer juttatható ki.  A védekezést  a 
takácsatkák tömeges tojásrakásakor célszerű elvégezni, amit előzetes növényvizsgálattal kell 
megállapítani.  Amennyiben már erős takácsatka fertőzés alakult  ki,  a kezelést  végezhetjük  
emelt  dózissal  és  nagyobb  permetlé-mennyiséggel,  de  ebben  az  esetben  a  szer  csak  a  
sziromlabda  állapotig  (BBCH 59),  valamint  a  betakarítás  után  (BBCH 90)  juttatható  ki.  
Szükség esetén (30-45 nap múlva) a védekezést más hatásmechanizmusú készítménnyel 
végezzük.

A  határozat  jogerőre  emelkedését  követően  gyártott  tételek  a  jelen  határozat  alapján 
jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. 
Ezzel  egyidejűleg  a  megváltozott  termékcímkét  be  kell  nyújtani  elektronikus  úton  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  elleni 
kereset indításával. 
A  keresetlevelet  (3  példányban)  a  Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál,  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. április 10.

Dr. Oravecz Márton
elnök

nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja: 
1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár (57/2012.)
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