
 
 

 
 

 

Ügyintéző: Bleicher Edit 
Határozatszám: 04.2/2347-1/2013. 
Oldalak száma: 4 
Melléklet:  - 

 
Tárgy: Pyrinex 48 EC rovarölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a Makhteshim Agan Hungary Zrt. (1037 Budapest, 
Montevideo u. 6.) által képviselt Makhteshim Agan Industries Ltd. (Izrael) ügyfélnek a 
Pyrinex 48 EC rovarölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének 
módosítása tárgyában hivatalból indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 
 
 

HATÁROZAT-ot 
 
 

Az engedélyező hatóság a Pyrinex 48 EC rovarölő permetezőszer 55715/1990 FM számú 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokiratát (a továbbiakban: engedély) az alábbiak 
szerint módosítja: 
 

 
I. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: 

Kultúra Károsító A  
kezelések 

maxi-
mális 
száma 

A kijuttatáshoz 
szükséges 

A kezelés utolsó 
időpontja 

(fenológiai állapot 
szerint) 

 

Szer  
(l/ha) 

Víz 
(l/ha) 

(kijuttatás módja 
talajkezelésnél) 

 
meggy, 
cseresznye 
(talajkezelés) 

cserebogár lárvák 1 2,0 
 

5000 
(sorkezelés 

injektálással) 
 

virágzás vége  
(BBCH 69) 

dohány 
(talajkezelés) 

 

talajlakó kártevők: 
cserebogár lárvák, 
pattanóbogarak 
lárvái 

1 5,0-6,0 
 
 
 
 

2,0 

200-300 
(teljes felület 

kezelés 
permetezéssel) 

 
200-300 

(sorkezelés 
permetezéssel) 

 ültetés előtt  
(BBCH 00) 
 
 
 
ültetéskor, 2-4 
leveles állapot 
(BBCH 12-14) 

 

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 
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Előírt növényvédelmi technológia: 

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban 
nem alkalmazható! Mézharmat vagy virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem 
alkalmazható! 

Meggyben és cseresznyében a szer 2 l/ha dózisát öntöző vízzel kell a meggy és 
cseresznyefák törzse körül készített résekbe, a talajba juttatni. A dózist a ténylegesen 
beöntözött területre kell kiszámítani. 
Dohányban a cserebogár lárvák (pajorok) és a pattanóbogarak lárvái (drótférgek) ellen 
ültetés előtt teljes felületre kell a készítményt kipermetezni, majd azonnal tárcsával vagy 
kombinátorral 8-10 cm-re a talajba bedolgozni. Ültetéssel egy menetben az ültetőgépre szerelt 
sorpermetező adapterrel kell a rovarölő szert a barázdába juttatni. 

Légi kijuttatás:  nem engedélyezett. 

 

 

II. Az engedélyokirat 5.2. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
5.2. várakozási idők:  
 
5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 3 nap 
5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  
 

Kultúra Várakozási idő 
(nap) 

 
meggy, cseresznye, dohány az előírt növényvédelmi technológia betartása 

esetén előírása 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. 
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INDOKOLÁS  

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 
Budapest, 2013. augusztus 21.       
 Dr. Oravecz Márton 
 elnök 
 nevében és megbízásából 
     
 
 

P.H 
 

                                                                                               
 Jordán László 
 igazgató 
 
 
 

 
 

 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár                                        

 
(146/2013.)  


