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TárgyaNovódoÍ Fc rovarölŐ permetezŐszer címkétől

eltérÓ felhasználása
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y-, Talaj - és Agrárkömyezet_védelmi

tgu"guÍ;'ag, mí,rt e,'gédetye zó hatóság, a_ Magyar Biokultura' l":]"T':c'" 'Tti] .1gry]
i?r.'fil;tott íe'"rmére a- Novodor FC rovarölő permetezőszer címkén kívüli felhasználásara

indult hatósági eljarásban, meghozIa az a|ábbi
Határ ozatot

Az engedélyező hatóság a Novodor FC rovarö1ő peímetezószer gg8tl1992. MÉM számú

aiár,i'i. forgalomba bízata1i és felhasználási engedélyét ,,címkétdl eltérő Íelhasz'núlrisrd a

2000. évi XÍXv. ttlrvény 20. $_ára, továbbá a 14' s (1) bekezdés-c) pontjának 3' és 4'

pontjaru'il1etvea8gl2004.(V.15.)FVMrendelet19.$alapjankisterületi,kiskultúrás
i"u'árrnáta, céljából katász oi (őszi' búza, rozs' árpa, zaó), kukorica, csemegekukorica,

spárga és alma kultúrákban az' alábbi feltételek mellett

engedélyezi:

1. A niivénpédő szer gyártója és az engedély tulajdonosa: továbbra is Valent BioSciences

Corp. (USA)

A növényvédő .szer gyárt'őjának képviselete: CHEMTURA EUROPE LTD'

MAGYAIIoRSZÁGI FIÓKTELEPE
Acímkétőleltérőfelhasználásrajogosult(ak)köre:MagyarBiokultúra-Sztivetség
(1011Budapest,Főu.28.)ésintegratoriköréhezÍarÍozó,bejegyzettésnyilvantaÚott
iermelók ( Dr. Roszík'Péter T!1: 214-7005, 214-7006), Íovábbá az ökológiai

gazdá1kodásba résztvevők'

2. A növén1védő szer felhasználásra vonatkozó előírások

Á i"nii ranuo"álói, termelői kör a készítményÍ az alábbiak szerint használhatj a fel'

250-3003,0-4,0vetésfehérítő bogarak
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kukorica, csemegekukorica



Javasolt növényvédelmi technolóqia:
Kalászosokban, kukoricában és csemegekukoricában a vetésfehérítő bogarak ellen a kártevő
tömeges betelepedésekor, vagy a liirvák kelésének fő időszakában célszerű védekezni.
Spárga nem termő állományában a kezeléseket a kifejleÍ egyedek megjelenésekor kell
elkezdeni, termó állomifuryban a spárgasípok védelme időszakában tavasszal a letermés előtt.

Almatermésűekben a védekezéseket bimbólikasztó bogár ellen a kártételi küszöbérték
ismeretében (30-40 db bogár / kopogtatás) az almafák zöldbimbós és pirosbimbós állapotában
kell elvégezni. A szer hatástartalma időjarási viszon1'tól fuggően 7- 10 nap.
A készítmény lúgos kémhatású növénywédő szerekkel tantkombinációban nem használható
fel.

3' Munkaegészségügyi óvórendszabályok: 998]/]992. MÉM szám'í engedélyokiratban
foglaltak alapj án, egyéni védőfelszerelés. Előkészítőnek ' kijuttatónak: munkaruha,
gumicsizma, védőszemüveg, P1 légzésvédő.

4. Várakozási idők:

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő :

kuItúra várakozási idő
nap

megengedett
szermaradék határérték

. mg/kg
őszi b,őza, rozs, álpa, zab,
kukorica, csemegekukorica
spárga, alma

rendeltetésszerű felhasználás
mellett korlátozás nincs

meghatározása nem
'szükséges

5. Az engedély érvényessége: 2008. december 31. az eredeti engedélyokirat énényessége
szerint.
Az eredeti engedélyokirat egyéb előírásai a címkétől eltérő felhasználásra változatlanul

érvényesek'

A címkétől eltéÍő felhasználási engedély kiadása díjköteles' amelynek összege

Magyarországon már engedé1yezett hatóanyag esetén 150'000 Ft, melynek megfizetése alól a

hatóság az ügyfelet mentesíti.

Jelen hatiirozat ellen j ogszabálysér1ésre hivatkozva a közléstől Számított 30 napon belül a

Fővarosi Bíróság vezetőj éhez címzetÍ, de az engedélyező haÍóság vezetőjénél előterjesztett

keresetet nyújthat be. A közigazgatási haÍározaÍ bírósági felülvizsgálati illetéke 16 500 Ft, a

feleket a perben tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg'

A bírósági felülvizsgálati eljárásnak ahatározaÍ végrehajtásara halasztó hatálya nincs, azonban

a keresetlevélben a végrehajtás felÍliggesáése kérhető.

a)
b)

lndokolás

A engedélyező hatóság eljárása során megállapította, hogy a Magyarországon

engedélyezett Novodor FC rovarölő petmetezőszer címkétől eltérő felhasználása a

..gj.t.'it ökológiai termesztésű kulturákban a felhasználásra megjelölt alkalmazási

mar
fenti
mód



'nellett a károsítók ellen kellően hatékony, nem károsítja a kezelt növényeket. es egyéb
engedélyezett növénywédelmi techrrológia hirínyában felhasználása indokoli. A készítmény
címkétől eltérő felhasználási engedélye a rendelkező részben megjelölt felhasználói kör
részére az engedélyokirat érvényessége idejéig, illetve legkésőbb ánnak visszavonásáig a
89/2004 (V'15.) FVM rendelet 19. $-a alapján lenn áll. E szerint a hatóság a rendelkező
részben foglaltak szerint határozott.

Hatarozatomat a fenti tényállás ismeretében a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV.
tölvény 14. $ (1) bekezdés c) pontjrárrak 3. és 4'pontjára, a 20. $-us, valamint a 89l20O4. (v.
15.) FVM rendelet 3. $ (1) bekezdése, és 19. $-a alapján hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségére és leltételére a2OO4' évi CXL. törvény (Ket.) 109. $ (1), 110. $ (1)
bekezdései szerint adott az enged,élyező hatóság tájékozt atást' Az eljáró hatóság-a díjfizetés
alóli mentességet a ntivényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 16512004. 1*t. zz.1FVM rendelet 8.s (2) bekezdése alapján az Illetéktörvény 5. $ (1) bekezdés 1..) pontjára
figyelemmel engedélyezte. A bírósági felülvizsgálat illetékére a hatóság az Ilt. 4j. $ (3)
bekezdés és a 62. $ (1) bekezdés h) pontja szerint adott tájékoztatást.

Budapest, 2008. április ,'l5 ,.


