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Ikt. sz.: 6300/510-1/2020
Tárgy: Mystic Pro 500 gombaölő permetezőszer
forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének módosítása
Ügyintéző: Szabóné Veres Rita
Oldalak száma: 3
Mellékletek: -

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a
továbbiakban: engedélyező hatóság), a Nufarm Hungária Kft (1118 Budapest, Dayka G. u. 3.) ügyfélnek
a Mystic Pro 500 gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása
tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi
HATÁROZATOT:
Az engedélyező hatóság a Mystic Pro 500 gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének megadásáról szóló 02.5/208/3/2009. MgSzHK számú határozatot – egyéb rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:
m ó d o s í t j a:
I.

Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:
Kultúra

Károsító

kalászosok
(búza, rozs,
tritikálé)

levél- és
kalászbetegségek

Kezelések
maximális
száma

Két kezelés
közt eltelt
minimális
időtartam

Dózis
(l/ha)

Permetlé
(l/ha)

2

10

1,0-1,25

250-400

A kezelés
legkésőbbi
időpontja
(fenológiai
állapot szerint)
teljes virágzás
BBCH 65

Előírt növényvédelmi technológia:
Kalászosokban (búza, tritikálé, rozs,) a gombaölő szert 2 alkalommal: szárbaindulástól zászlós levél
megjelenéséig (1) és kalászhányás kezdetétől teljes virágzásig (2) 250-400 l/ha vízmennyiséggel célszerű
kijuttatni megfelelő permetléfedést biztosító technológia alkalmazásával 1,0-1,25 l/ha dózissal. Erős fertőzési
nyomás esetén a magasabb, 1,25 l/ha-os dózis alkalmazása javasolt!
Légi kijuttatás:

nem engedélyezett.

II.

Az engedélyokirat II/2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

2. Várakozási idők:
a). Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
b). Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra
búza, rozs, tritikálé

várakozási idő
35 nap

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok.
A jelen módosítást megelőző előírások szerint készült címkével a kereskedelmi forgalomban található
készletek legfeljebb 2020. szeptember 04. napjáig forgalmazhatók. Az ügyfél köteles eddig az időpontig a
forgalomban maradó tételek csomagolóeszközén a megváltozott feltételeket öntapadó kivitelű kiegészítő
címkével feltüntetni, ezzel egyidejűleg az elkészült, forgalomba került kiegészítő címkét az engedélyező
hatósághoz nyilvántartás céljából benyújtani. A kiegészítő címkének tartalmaznia kell a jelen határozat
számát (6300/510-1/2020 NÉBIH), a szer nevét (Mystic Pro 500 gombaölő permetezőszer), a készítmény
megváltozott felhasználási előírásait.
A határozat véglegessé válását 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 keresetlevéllel közigazgatási per indítható.
A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen végzés közlésétől
számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH)
kell benyújtani.
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a
keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhető elektronikus
űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.
Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2020. február 21.
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