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TÁRGY: Opera New gombaölő permetezőszer 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének 
módosítása 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság), a BASF Hungária Kft. (1132 Budapest, Váci út 30.) által 
képviselt BASF S.E. (67056 Ludwigshafen, Németország) ügyfélnek az Opera New gombaölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában meghozta 
az alábbi 

 
HATÁROZATOT: 

 
Az engedélyező hatóság az Opera New gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének a megadásáról rendelkező MgSzHK 02.5/1019/2/2008 számú 
határozatot - egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:  

 
I. Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
6. Felhasználására vonatkozó előírások: 
 

Kultúra Károsító Dózis l/ha 
Permetlé 

(l/ha) 

Kalászosok (búza, őszi 
és tavaszi árpa, tritikálé, 
rozs, zab) 

gabonalisztharmat, rozsda, 
szeptóriás levél- és 
pelyvabarnulás, csíkos-, 
hálózatos- és fahéjbarna 
levélfoltosság,  

kalászfuzáriózis (mérséklés) 

1,2 - 2,0 300 - 500 

 
A felhasználásra vonatkozó további betartandó előírások: 
 

Kultúra Kezelések 
maximális száma 

Két kezelés közt 
eltelt minimális 
időtartam (nap) 

Utolsó kezelés 
fenofázisa 

Kalászosok (búza, őszi 
és tavaszi árpa, tritikálé, 
rozs, zab) 

2 21 virágzás vége 
BBCH 69 
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Előírt növényvédelmi technológia: 
 
A készítményt a fertőzésveszélyes időszakban, preventív jelleggel, - búzában zászlóslevél 
megjelenését követően, vagy kalászhányáskor/virágzáskor - célszerű kijuttatni 300 - 500 l/ha 
vízmennyiséggel, jó permetléfedést biztosító kijuttatás-technika (duplaréses szórófej) 
alkalmazásával. Gyenge fertőzési nyomás mellett az alacsonyabb, közepes - erős fertőzési nyomás 
veszélye esetén a magasabb dózis használata javasolt. Kifejezetten a kalászfuzáriózis elleni 
védekezéskor, a fertőzésre hajlamosító körülmények (hűvös csapadékos időjárás a kalászhányás-
virágzás időszakában) fennállása esetén, más hatékony szerrel, tankkombinációban való együttes 
alkalmazása ajánlott. 
 
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) 

Kalászosok (búza, őszi és tavaszi 
árpa, tritikálé, rozs, zab) 

35 

 
 

 III. Az engedélyokirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
12. Az engedély érvényessége: 2016. augusztus 31. 
 
IV. Az engedélyokirat 13. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 
13. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:  

a kiszerelés térfogata: 1 liter; 5 liter; 10 liter 
a csomagolószer anyaga:  PA/PE 
 

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. 
A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából. 

 
Az engedélyezési eljárás díja 100.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján 
megfizetni. 
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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. 
 
 
 

INDOKOLÁS 
 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 
Budapest, 2013. augusztus 29.  

 
Dr. Oravecz Márton 

elnök 
nevében és megbízásából: 

 
 
 

Jordán László 
igazgató 

 
P.H. 

 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselője  
2. Irattár                                
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