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A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Kozpont Növény-, Talaj- és Agrarkömyezet-védelmi
Igazgatőság, mint engedélyező hatóság, a Magyar Biokultúra Szövetség, mint ügyfél benyújtott
kérelmére a Vektafid A rovarölő permetezőszer címkén kívüli felhasználására indult hatósági
elj árásban. meghozta az alábbj

Határozatot

Az engedé|yező hatóság a Vektafid Á rovarölő permetezőszer 24.19911997. FVM számú
általános forgalomba hozaÍa|i és felhasználási engedélyét ,,címkétdl eltérő feIhasznóIósra" a
2000. évi XXXV. törvény 20. $ -ara, továbbá a 14. $ (1) bekezdés c) pontjanak 3. és 4.
pontjara, illetve a 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet 19. $ alapján kisterületi' kiskultúráS
lelhasználás céljából' kalászosokban (őszi búza, tónkÓlybúza, durumbúza, rozs, árpa, zab),
gyökér- és gumósnövényekben (cikoria, csicsóka) olajos magvúakban (napraforgó, repce,
olajlen, étkezési mdk, olajrck, olajretek)' cirokban, dohányban, takarmánynövényekben
(tarka koronafiirt, szarvaskerep' takarmányrépa, lakarmánytÖk), héjas és bogyós
gyümölcsűekben (dió, mandula, mogyoró,, ribiszkefelék, köszméte, szeder, málna, egyéb
bogyósok, bodza)' zö|dségfélékben (fejeskóposzta, karfiol, brokkoli, karalábé, kínai kel,

bimbóskeI, sórgarépa, petrezselyem, zeller, cékla, burgonya, paradicsom, fejes salata, spenót,

zÖldborsó, zöldbab, uborka, 8ÖrÓ8 és sárgadinnye' spárgatök), syócy- és

fűszerniivényekb en az a|ábbi feltételek mellett

engedélyezi:

1' A niivónywédő szer gyártója és az engedély tulajdonosa: továbbra is Corax-Bioner Zr1.

A növén1védő szer gyártójának képviselete: Corax-Bioner Zrt.

A címkétől eltérő felhasznátásra jogosult(ak) köre: Magyar Biokultúra Szövetség
(1011 Budapest, Fő u. 28.) és integrátori köréhez tartozó, bejegyzett és nyilvántartott
termelők ( Dr' Roszík Péter Tdr:214-7005, 214-7006'), továbbá' az ökológiai
gazdá1kodásba résztvevők.

2. A növényvédő szer felhasználásra vonatkozó előírások



.inti felhasználói, termelői kör a készítményt az al,ábbiakszerint használhatja fel.

Kultűra Károsító Dózis
(%)

Permetlé
mennyiség

Itha

EVI
nap

kalászosok
(őszi bűza' töntölybúza,
durumbúza , rozs' tLrpa, zab)

levéltetvek, tripsZek 0,5-1 250-300 nk

gyökér- és

gumósnövények
(cikória. csicsóka)

levéltetvek 0,5-l,0 s00-600 nk

olaios magvúak
(napraforgó, repce, szój a'
olajlen, étkezési mák,
olaitök, o1ajretek)

levé1tetvek' tripszek 0,5- 1,0 300-600 nk

cirok' dohány levéltetvek, tripSZek 0,5- 1 ,0 300-600 nk

takarmányniivények
(tarka koronafiirt,
szarvaskerep,
takarmányrépa,
takarmánl.tök)

levéltetvek, tripszek
kabóca

0,5,1,0 300-600 nk

héjasok' bogyósok
(dió, mandula, mogyoró,
ribiszkefélék' köszméte,
málna, szeder, egyéb
bosvósok. bodza)

levéltetvek,
paj zstetvek, atkák

0,5-1,0 500- 1000 nk

zöldségfélék
(fej eskáposzta, karfi ol,
brokkoli, karalábé, kínai
kel, bimbóskel, sárgarépa,
petrezselyem, zeller, cékla,
burgonya, paradicsom, fejes
saláta, spenót, zöldborsó,
zöldbab, uborka, görög és

sárgadirurye, spar gatök)

levéltetvek,
takácsatkák, tripszek

0,5- 1,0 300-100 nk

dísz_ gyógy- és

fűszernövények
levéltetvek, takácsatka 0,5-1,0 300,600 nk

Javasolt növényvéde1mi technológia:
a.,.a.t"'.."t"t a vegetációs időszakban a'megjelölt kultúrákban tripszek ellen az első

egyedek megjelenésekoi, levéltetvek ellen az első kis kolóniák kialakulásakor, kártevő atkák

et'ten peaig)-s kifejlett atka/levél egyedszám megjelenésekor kell elkezdeni' A további

védekezésJket u rr"gétá"ió, időszak alatt a fertőzési nyomás szerint 1-3 alkalommal lehet

folytatni. A készítmény felhasználása előtt a szerre esetlegesen érzékeny kultúrákban, pl.

gyágy- es fűszernövényekben, érzékenységi vizsgálatot kell elvégezni' és ennek ismeretében

kell meghatarozni a javasolt felhasználáson belül a permetlé koncentrációj át'



- 
iunkaegészségügyi óvórendszabályok: 24']99/1997 FVM számű engedélyokiratban

,laltak alapján, egyéni védőlelszere1és. Előkészítőnek: védőruha, sav elleni védőszemüveg,
édőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli. Kijuttatónak: védőruha, sav elleni szemüveg,

védőkalap, védókesztyú, aeroszol köd elleni légzésvédő (P2-P3).

4. Várakozási idők:

a) Munkaegészségügyi varakozási idő: 0 nap
E

5. Az engedély érvényessége: 2012. december 31., az ercdeÍi
szerint.
Az eredeti engedélyokirat egyéb előírásai a címkétől eltérő
érvényesek.

engedélyokirat érvényessége

felhasználásra változatlanul

A címkétől eltérő felhasználási engedély kiadása díjköteles, amelynek öSSZege
Magyarországon már engedélyezett hatóanyag esetén 150.000 Ft, melynek megfizetése alól a
hatóság az ügyfelet mentesíti.

Jelen határozat ellen j ogszabálysérlésre hivatkozva a közléstől számiÍoÍ1 30 napon belül a
Fővárosi Bíróság vezetój éhez cimzelÍ, de az engedélyező hatóság vezetőjénél előterjesztett
keresetet nyújthat be. A közigazgat ási határozaÍ bírósági felülvizsgálati illetéke 16 500 Ft' a
feleket a perben tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg.
A bírósági felülvizsgálati eljárásnak a hatáÍozat végrehajtására halasztó hatálya nincs,
azonban a keresetlevélben a végrehajtás felÍiiggesztése kérhető.

b) Blelmezés-egészségügyi vát 'akozási idő:
kultúra várakozási idő

nap
megengedett

szermaradék határ érték
ms/ks

őszi bűza, tönkö1ybuza'
durumbúza , rozs, árpa, zab
cikória, csicsóka, napraforgó
repce, olajlen, étkezési mák,
olajtök, olajretek, cirok, dohány,
tarka koronafurl, szarvaskerep,
takarmányrépa, takarmány.tök,
dió, mandula, mogyoró,
ribiszkelélék' köszméte, szeder,
egyéb bogyósok, bodza
fejes káposzta, karfio1, brokkoli,
karalábé, kínai kel, bimbóskel,
sárgarépa, petrezselyem, zel1er,
cékla, burgonya' paradicsom'
fejes saláta, spenót, zöldborsó.
zőldbab, uborka, görög- és
sársadinnve. sparsatök

rendeltetésszerú felhasználás
mellett korlátozás nincs

meghatározása nem
szükséges

Indokolás



engedélyezo hatóság eljárása során megállapította, hogy a Magyarországon már
ngedélyezett Vektafid A rovarölő pen'netezőszer címkétől eltérő felhasználása a fenti

megjelölt ökológiai termesztésű kultúrákban a felhasználásra megjelölt alkalmazási mód
mellett a károsítók ellen kellően hatékony, nem karosítja a kezelt növényeket, és egyéb
engedélyezett növényvédelmi technológia hiányában felhasználása indokolt. A készítmény
címkétől eltérő felhasználási engedélye a rendelkező részben megjelölt felhasználói kör
tészére az engedélyokirat érvényessége idejéig' illetve legkésőbb annak visszavonásáig a
89/2004 (V.15.) FVM rendelet 19. $ (1) bekezdése alapj án fenn ál1. E szerint a hatóság a

kiadott határozatba jogosult rendelkezni a kezelői kör tekintetében. Ezek alapján a hatóság a

rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

HatáÍozaÍomat a fenti tényállás ismeretében a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV'
törvény 14. $ (1) bekezdés c) pontjának 3. és 4. pontjára, a 20. $-us, valamint a 89/2004. (V.
l5.) FVM rendelet 3. $ (1) bekezdése, és 19. $ alapj án hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségére és feltételére a2004. évi CXL. törvény (Ket.) 109' s (1), i 10. $ (1)

bekezdései szerint adott az engedélyező hatóság tájékoztaÍást' Az eljaró hatóság a díjftzetés
alóli mentességet a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 16512004' (XL22.)
FVM rendelet 8. s (2) bekezdése a\apján az Illetéktörvény 5 s (1) bekezdés 1) pontjára
figyelemmel engedélyezte. A bírósági lelülvizsgálat illetékére a hatóság az Ilt. 43. $ (3)

bekezdés és a 62. $ (1) bekezdés h) pontja szerint adott tájékoztatáSt.

Budapest, 2008' ápri1is 
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