
 

 

 

 
 

 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: 
engedélyező hatóság) a a Makhteshim Agan Hungary Zrt. (1037.Budapest, Montevideo u. 6.) által 
képviselt Irvita Plant Protection N.V. (Curacao, Holland Antillák) ügyfélnek az Orius 20 EW 
gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában 
indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 
 

H A T Á R O Z A T O T :  
 
Az engedélyező hatóság az Orius 20 EW gombaölő permetezőszer MgSzHK 02.5/1736/1/2007 számú 
határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét - egyéb rendelkezések változatlanul 
hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja és kiegészíti:  
 

I.  Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:  

 

Kultúra Károsító kezelések 
maximális 

száma 

Két kezelés 
közt eltelt 
minimális 
időtartam 

Dózis 

(l/ha) 

Permetlé 

(l/ha) 

Az utolsó kezelés 
fenostádiuma 

almatermésűek 
(alma, körte, 
birs, naspolya) 

lisztharmat, 
varasodás* 

3 10 0,6* 800-1000 érés kezdete 
BBCH 81 

szőlő (bor-, 
csemege) 

lisztharmat, 
szürkerothadás** 

3 14 0,5 600-800 bogyó színeződés 
BBCH 83 

*: csak kontakt készítménnyel kombinálva 

**: járványveszélyes időszakban célszerű hatásosabb szürkerothadás elleni készítménnyel kombináltan kijuttatni 
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Az „Előírt növényvédelmi technológia” az alábbiakkal egészül ki: 
 

Almatermésűekben lisztharmat és varasodás ellen megelőző jelleggel, vagy legkésőbb az első tünetek 
megjelenésekor kell a védekezést elkezdeni, és azt a fertőzés erősségétől függően 1-2 alkalommal 
megismételni. Varasodás ellen a rezisztencia elkerülése, valamint a megfelelő hatás elérésének érdekében 
a készítmény csak kombináltan, kontakt hatóanyagú készítménnyel együtt juttatható ki!  

Szőlőben szőlőlisztharmat ellen, megelőző jelleggel, összesen 3 alkalommal, a virágzástól kezdve 
ajánlatos a kezeléseket megkezdeni. Szürkepenészes rothadás ellen a készítmény hatása mérsékelt, ezért 
járványveszélyes időszakban célszerű hatásosabb szürkerothadás elleni készítménnyel kombináltan kijuttatni. 
 

II.  Az engedélyokirat 8. a) pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 

 Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  

kultúra  
várakozási idő 

(nap) 

almatermésűek  

(alma, körte, birs, naspolya) 

28 

szőlő (bor-, csemege) 14 

 
 

III.  Az engedélyokirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

12. Az engedély érvényessége: 2017. november 30. 
 

IV. Az engedélyokirat az alábbi, 13.  ponttal egészül ki: 
 
13. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:  

 
 a kiszerelés térfogata:0,2 liter, 1 liter, 5 liter 
 a csomagolóeszköz anyaga: HDPE    
 

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 köteles a kibocsátott számla alapján 
megfizetni. 
 
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) a 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. november 27. 
 
 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 
 

 
 
 

Jordán László 
igazgató 

 
P.H. 

 
 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselője  
2. Irattár 

 
(219/2012) 


