
 
 
 
 
 
 
 

 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: 
engedélyező hatóság) az Agroterm Kft  (8182 Peremartongyártelep) ügyfélnek a Bordóilé Nano SC 
gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában 
meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT: 

Az engedélyező hatóság a Bordóilé Nano SC gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének a megadásáról rendelkező FVM 16082/2003 számú határozatot - egyéb 
rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:  

I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. engedélyokirat száma: FVM 16082/2003 

1.2. növényvédő szer neve: Bordóilé Neo SC 

1.3. engedély érvényessége: 2017. szeptember 30. 

1.4. engedély tulajdonosa: Agroterm Kft.  (8182 Peremartongyártelep) 

1.5. készítmény gyártója: Agroterm Kft.  (8182 Peremartongyártelep) 

1.7. hatóanyagok gyártója:  

       Bordeaux-i keverék Industrias Quimicas Del Vallés (IQV) S.A. 

(Spanyolország) 

 

ÜGYINTÉZŐ: dr. Kelemen Mária 
HATÁROZATSZÁM:  04.2/5755-1/2012 NÉBIH  
OLDALAK SZÁMA: 4 oldal 
MELLÉKLET: - 

TÁRGY: Bordóilé Nano SC gombaölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása és   
névmódosítása Bordóilé Neo SC névre 
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II. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:  

4.  A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:  

A Bordóilé Nano SC felhasználásra vonatkozó előírások: 
 

Kultúra Károsító A 
kezelések 
maximális 

száma 

Két kezelés 
közt eltelt 
minimális 
időtartam 

Dózis 
(l/ha) 

Permetlé 
(l/ha) 

Az utolsó kezelés 
fenostádiuma 

almatermésűek 
(alma, körte, birs, 
naspolya) 

varasodás, tűzelhalás 8 7 3,0-4,0 800-1500 érés BBCH 83 

szőlő peronoszpóra, orbánc 8 7 3,0-4,0 600-1000 fürtzáródás 
BBCH 79 

burgonya burgonyavész, 
alternária 

6 8 3,0-4,0 400-600 bogyóérés   
BBCH 89 

paradicsom, 
paprika 

gombabetegségek 
(kivéve lisztharmat, 
szürkerothadás) 

6 7 0,3 - 1 %  400-1500 termésérés 
kezdete       

BBCH 81 

uborka, 
zöldborsó, 
zöldbab 

gombabetegségek 
(kivéve lisztharmat, 
szürkerothadás) 

6 7 0,3 - 1 % 400-1500 termésnövekedés 
BBCH 71 

Házikerti dózis: 30-100 ml/10 liter víz 
 
Előírt növényvédelmi technológia: 
Almatermésű kultúrákban tűzelhalás, varasodás ellen a készítményt megelőző jelleggel, rügyfakadástól a 
zöldbimbós állapot végéig, fertőzési veszélytől függően 7-10 naponként, nagy lémennyiséggel javasolt 
kijuttatni. A termés viaszosodását követően a készítmény zárópermetezésre ismét felhasználható a 
rézérzékenység és a perzselési veszély figyelembe vételével.  A faiskolai alany-, csemete- és 
oltványkertekben a tűzelhalás elleni védekezéseket a fertőzési időszakot megelőzően kell megkezdeni.  A 
fertőzési helyzet ismeretében a kezeléseket 10- 14 naponként, 6 alkalommal, 300-400 l/ha permetlé 
felhasználásával célszerű ismételni. 
Szőlőben a kezeléseket peronoszpóra ellen az előrejelzésre alapozva, megelőző módon célszerű 
elkezdeni, amikor a hajtások átlagos hossza eléri a 20-25 cm-t. A kezeléseket a fertőzés alakulása szerint, 
7-14 naponként ajánlott ismételni. 
Burgonyában a burgonyavész elleni permetezéseket az előrejelzés alapján, preventív jelleggel kell 
elkezdeni, majd a fertőzési veszély alakulásától függően, 8-12 naponként célszerű megismételni.  
 Zöldségfélékben (paprika, paradicsom, uborka, zöldborsó, zöldbab) gombás eredetű betegségek ellen 
(kivéve  szürkerothadás)   a   kezeléseket   megelőző   módon,   az  előrejelzésre  alapozva  kell 
megkezdeni,  és  a  védekezést  a  fertőzés   alakulása  szerint,  6  alkalommal,   7-14   napos  
gyakorisággal javasolt végrehajtani. 
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III. Az engedélyokirat 10. pontja érvényét veszti. 
 
IV. Az engedélyokirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 
  
11. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 
 
a kiszerelés térfogata/tömege: 0,5 liter, 1 liter, 5 liter, 20 liter 
a csomagolóeszköz anyaga: HDPE kanna / flakon 
 
Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok. 
 
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. 

 
Az engedélyezési eljárás díja 200.000 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 Törvényszéktől a 
határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban NÉBIH) elleni kereset 
indításával. 
A keresetlevelet (3 példányban) az NÉBIH-nél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 
harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni. 
 

 
INDOKOLÁS  

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2012. október 17. 
 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 
 

 
 

Jordán László 
igazgató 

 
P.H. 

Kapja:  
1. Ügyfél hazai képviselője  
2. Irattár 

 
(178/2012) 


