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      TÁRGY: Switch 62,5 WG 
gombaölő permetezőszer forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélyének 
módosítása 

 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a Syngenta Kft. (1117 Budapest, Alíz u. 2.) által képviselt 
Syngenta AG (CH-4002 Basel, Svájc) ügyfél részére a Switch 62,5 WG gombaölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában, 
hivatalból indult eljárásban  meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT: 
 

Az engedélyező hatóság a Switch 62,5 WG gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének a megadásáról rendelkező FVM 11982/2002 számú határozatot - egyéb 
rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:  
 

I.  Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:  
 

Kultúra Károsító Kezelések 
maximális 

száma 

Két kezelés 
között eltelt 
minimális 
időtartam 

Dózis 

maximum 

(kg/ha) 

Permetlé 

(l/ha) 

A kezelés utolsó 
időpontja 

(fenológiához 
viszonyítva) 

szőlő (bor, csemege) 
szürkepenész 2 14 

0,8-1,0 400-1000 érés kezdete    
BBCH 81  fürtzóna kezelése 0,4-0,5 300-500 

szamóca szürkepenész 3 14 1,0 500-600 
magok megjelenése 

a vaccokkúpon 
BBCH 73 

málna, szeder szürkepenész 3 7 1,0 500-1500 
gyümölcsnövekedés 
kezdete BBCH 71 

meggy monília 3 14 0,8 600-1000 
magháznövekedés  

BBCH 71 

salátafélék 

fejes saláta, endívia, 

borsmustár (rukkola) 

hajtatott 

szabadföldi 

szürkepenész, 
fehérpenész 

2 10 0,6 

 

 

 

800-1200 

400-600 

50%-os levéltömeg  
BBCH 45 

 

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 



04.2/2838-1/2014 

 2

mángold 
szürkepenész, 
fehérpenész 

2 10 0,6 400-600 
50%-os levéltömeg 

BBCH 45 

dísznövények szürkepenész 3 14 0,8-1,2 500-1200 n.k. 

lencse, csicseriborsó, 
lóbab 

szürkepenész, 
fehérpenész, 
aszkohitás 
betegség 

2 10 1,0 300-800 
a hüvelyek 70%-a 
elérte a végleges 

nagyságot BBCH77 

tojásgyümölcs 

(hajtatott) 
szürkepenész 3 10 0,8-1,0 500-1500 

bogyófejlődés 
BBCH 79 

cukkini 

(hajtatott) 
szürkepenész 3 10 0,8-1,0 500-1200 

termésfejlődés 
BBCH 79 

zeller alternáriás 
levélfoltosság, 
lisztharmat, 
fehérpenész 

2 
14 0,8-1,0 300-800 

70%-os 
gyökérvastagság 

BBCH 47 pasztinák 3 

fokhagyma, 
mogyoróhagyma, 
újhagyma 

(hajtatott) 

(szabadföldi) 

szürkepenész, 
fehérpenész, 
alternáriás 
betegség 

3 14 1,0 
300-1000 

300-600 
dőlés kezdete   

BBCH 47 

zöld fűszernövények 

metélőhagyma, 
metélőpetrezselyem, 
kapor, levélzeller, 
angelika, lestyán, 
szurokfű, borsikafű, 
tárkony, zsálya, 
izsóp, kakukkfű, 
citromfű, rozmaring, 
koriander, 
bazsalikom, menta, 
majoranna, zamatos 
turbolya 

szürkepenész, 
fehérpenész, 
alternáriás 
betegségek, 
lisztharmat 

2 
10 0,8-1,0 200-1000 

14 nappal 
betakarítás előtti 

állapot 

macskagyökér 3 

 

 
Előírt növényvédelmi technológia: 
 
A készítmény csemege- és borszőlőben szürkepenészes betegség ellen használható fel a 
fürtzáródási és zsendülési időszakban, megelőző módon, 1-2 alkalommal. A kezeléseket fürtzáródás 
előtt egyéb szürkepenész ellen engedélyezett, kontakt (pl. folpet) készítményekkel rotációban 
javasolt végrehajtani. A fürtzáródást követő védekezések járványos fertőzési körülmények mellett is 
kedvezőbb fürthigiéniát biztosítanak a betegségre érzékeny, vékonyhéjú fajtáknál. Korai érésű 
csemege- és borszőlőnél a kezelések időpontjának megválasztásához figyelembe kell venni a 
készítmény viszonylag hosszabb élelmezés-egészségügyi várakozási idejét. 
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A szürkepenész elleni permetezések során nem feltétlenül szükséges az egész lombfal permetezése, 
így lehetőség van arra, hogy a fúvókákat nem az egész lombfal felületre, hanem kifejezetten a 
fürtzónára  irányítsuk. A kezeléseket ebben az esetben 0,4-0,5 kg/ha dózisban valamint 300-500 
l/ha vízmennyiséget alkalmazva kell elvégezni.  
Szamócában szürkepenész ellen virágzás elején és végén célszerű kijuttatni a készítményt. Erős 
fertőzésveszély esetén egy harmadik kezelés is szükséges lehet, ezt más hatásmechanizmusú 
készítménnyel kell végrehajtani. 
Málnában és szederben a védekezést a virágzás kezdetekor célszerű elkezdeni. A kezeléseket úgy 
kell elvégezni, hogy nemcsak a virágokat, hanem a hajtásokat és a vesszőket is érje a permetlé. A 
készítményt egy tenyészidőszakban legfeljebb három alkalommal szabad felhasználni, ezért más 
hatásmechanizmusú készítményekkel váltogatva kell használni. A megfelelő hatást elősegíti az 
előző szüret után letermett, beteg valamint felesleges vesszők eltávolítása, illetve a kis málnabogár 
elleni hatásos védekezés.  
Meggyben a készítményt virágfertőző monília ellen virágzás kezdetén és végén célszerű kijuttatni, 
jó permetléfedést biztosító kijuttatás-technika alkalmazásával. A fővirágzáskori kezelést más 
hatásmechanizmusú készítménnyel kell elvégezni.  
Fejes salátában, endíviában, mángoldban, borsmustárban a szürkerothadás és fehérpenész elleni 
permetezést a palánták tápkockákba tűzdelése, valamint kiültetése után közvetlenül, majd 10 nap 
múlva célszerű végezni, nagy lémennyiséggel. 
Dísznövényekben (rózsa, gerbera) a védekezéseket a hajtás és a virágrészek védelme céljából 
legkésőbb a kezdeti tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A kezelésekhez nedvesítőszer 
használata javasolt. A második permetezést a fertőzés alakulása szerint, 14-16 nap múlva lehet 
végezni. A készítmény hideg- és melegködképző gépekkel is kijuttatható, a biológiai hatásosság 
csökkenése nélkül. 
Lencsében, csicseriborsóban és lóbabban a permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az 
első tünetek megjelenésekor kell megkezdeni, majd szükség esetén 10-14 nap múlva megismételni.  
Tojásgyümölcsben és cukkiniben a gombaölő szert termésfejlődés idején lehet felhasználni, majd 
a kezeléseket a fertőzési veszélytől függően 10-14 nap múlva meg lehet ismételni. A készítményt 
minden esetben preventív jelleggel kell kipermetezni. 
Zellerben és pasztinákban a készítményt alternáriás levélfoltosság, lisztharmat és fehérpenész 
ellen megelőző módon kell felhasználni.  
Hagymafélékben (fokhagyma, mogyoróhagyma, újhagyma) szürkepenész, fehérpenész valamint 
alternáriás levélfoltosság ellen a permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek 
megjelenésekor célszerű megkezdeni, majd a fertőzés erősségétől függően 14 nap elteltével 
megismételni.  
Zöldfűszernövényekben (metélőhagyma, metélőpetrezselyem, kapor, levélzeller, angelika, lestyán, 
szurokfű, borsikafű, tárkony, zsálya, izsóp, kakukkfű, citromfű, rozmaring, koriander, bazsalikom, 
menta, majoranna, zamatos turbolya) és macskagyökérben a gombaölő szert szürkepenész, 
fehérpenész, alternáriás levélfoltosságok és lisztharmat ellen megelőző jelleggel kell felhasználni, 
majd a fertőzés nyomásától függően 10-14 nap múlva megismételni.  
 
Légi kijuttatás:  nem engedélyezett. 
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II.  Az engedélyokirat 5. pontjának „Élelmezés-egészségügyi várakozási idő” része az alábbiak 
szerint módosul: 

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 
 

Kultúra Várakozási id ő 

(nap) 

borszőlő  21 

csemegeszőlő 35 

szamóca 3 

málna, szeder 14 

meggy 7 

salátafélék fejes saláta, endívia,borsmustár (rukkola) 7 

mángold 14 

dísznövények  

lencse, csicseriborsó, lóbab 28 

tojásgyümölcs (hajtatott) 3 

cukkini (hajtatott) 3 

gumós zeller 14 

pasztinák 7 

fokhagyma, mogyoróhagyma, újhagyma 14 

zöld fűszernövények 

metélőhagyma, metélőpetrezselyem, kapor, levélzeller, 
angelika, lestyán, szurokfű, borsikafű, tárkony, zsálya, 
izsóp, kakukkfű, citromfű, rozmaring, koriander, 
bazsalikom, menta, majoranna, zamatos turbolya 

14 

macskagyökér 7 

 
 

III. Az engedélyokirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 9. Eltarthatóság:  
Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.  
Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 3 év. 

 
 Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok. 
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Az ügyfél a 2014. szeptember 30. után gyártott tételeket a jelen határozatnak megfelelő címkével 
köteles forgalomba hozni. A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani az engedélyező 
hatósághoz nyilvántartás céljából. 
 
Az engedélyezési eljárás díja 80.000 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 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, 2014. április 30. 
 
 
 

Dr. Oravecz Márton 
            elnök 

                             nevében és megbízásából: 
 

 
 
 

    Jordán László 
    igazgató 
 

P.H. 
 
 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselője  
2. Irattár                          

 
 
 

(196/2014) 


