
 

 

 
 

 
 

 
Előadó: Bleicher Edit 
Határozatszám: 04.2/2348-1/2013. 
Oldalak száma: 3 
Melléklet:  - 

Tárgy: Pyranica 20 WP atka- és rovarölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
(a továbbiakban: engedélyező hatóság), a Chemi Case Co. Ltd. (Budapest) által képviselt 
Nihon Nohyaku Co. Ltd. (Japán) ügyfélnek a Pyranica 20 WP atka- és rovarölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában 
hivatalból indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 
 
 

HATÁROZAT-ot: 
 
 

 
Az engedélyező hatóság a Pyranica 20 WP atka- és rovarölő permetezőszer 45368/1999. 
FVM számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét a következők szerint módosítja: 
 
 
I. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiakkal egészül ki:  
 
 
4.  Felhasználásra vonatkozó előírások:  

Kultúra Károsító 
Kezelések 
maximális 

száma 

Két kezelés 
közti min. 
időtartam  

(nap) 

A kijuttatáshoz 
szükséges 

 

Az utolsó 
kezelés 

időpontja 
(fenológiai 

állapot szerint) 
 

szer 
(kg/ha) 

víz 
(l/ha) 

kukorica 
(vetőmag-
termesztés) 

takácsatkák 2 10 nap 0,25 300-500 viaszérés 
(BBCH 85) 

 

Előírt növényvédelmi technológia: 

Vetőmag előállító kukoricában  károsító takácsatkák ellen a növényeken történő 
felszaporodásuk kezdetén kell a készítményt kipermetezni. A kártevő egyedszámát 
növényvizsgálattal kell előzetesen felmérni. A védekezéseket akkor kell elkezdeni, ha 
levelenként 2-3 mozgó alak található. Szükség szerint egy alkalommal javasolt megismételni a 
permetezést.  

Légi kijuttatás:  nem engedélyezett. 
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II. Az engedélyokirat 5. pontjának az élelmezés-egészségügyi várakozási időkre vonatkozó része 
az alábbiakkal egészül ki:  
 
 
Kultúra Élelmezés-egészségügyi várakozási idő 

(nap) 
 

kukorica (vetőmag-termesztés) előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges 
 

 
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. 
 
 
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. május 31.      
 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából 
 
     P.H. 
    
 

Jordán László 
igazgató 

 
Kapja:  
1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár 

(147/2013.) 


