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Előadó: Henézi Ágnes\Talabér Cecília 
Határozatszám: 04.2/889-1/2017 
Oldalak száma: 2 oldal 
Melléklet: - 

Tárgy: Follow 80 WG gombaölő 
permetezőszer forgalomba hozatalának 
engedélyezése Dionys 80 WG gombaölő 
permetezőszer néven 

 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a Sharda Hungary Kft. (1147 Budapest, Öv utca 182/B.) ügyfélnek a 
Follow 80 WG gombaölő permetezőszer új néven történő forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmével 
kapcsolatban meghozta az alábbi  
 

H a t á r o z a t o t: 

Az engedélyező hatóság hozzájárul ahhoz, hogy az ügyfél a 04.2/9623-1/2015. NÉBIH számú forgalomba 
hozatali és felhasználási engedéllyel rendelkező Follow 80 WG gombaölő permetezőszert 

Dionys 80 WG gombaölő permetezőszer néven is forgalomba hozza. 

A Dionys 80 WG gombaölő permetezőszer forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozóan minden 
tekintetben a Follow 80 WG gombaölő permetezőszer engedélyokirata szerinti előírások az érvényesek. 

Az engedély tulajdonosa köteles a Dionys 80 WG gombaölő permetezőszer csomagolóeszközén, jól látható 
módon – a Dionys 80 WG betűméretének legalább 30 %-ával, de minimum 12-es betűmérettel – feltüntetni 
a referencia szer nevét az azonosító adatok között, a következő, legalább 8-as betűméretű 
szövegkörnyezetben:  

„A Dionys 80 WG azonos a 04.2/9623-1/2015. NÉBIH számon engedélyezett Follow 80 WG gombaölő 
permetezőszerrel.” 

A fenti információ feltüntetése a megadott betűnagyságokkal a reklámhordozókon is kötelező. 

A növényvédő szer csak a jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba, 
amely a rendelkező részben foglaltak kivételével meg kell, hogy egyezzen a referencia szer elfogadott 
címkéjével. 

Az ügyfél továbbá köteles a Dionys 80 WG gombaölő permetezőszer címkéjén haladéktalanul átvezetni a 
Follow 80 WG gombaölő permetezőszer engedélyokirat módosításából következő változásokat. 

Az engedélyezési eljárás díja 50.000 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. 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  

Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

Tel: 06/1/309-1000  

E-mail: nti@nebih.gov.hu; 

ppp.registration@nebih.gov.hu 

www.nebih.gov.hu 
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INDOKOLÁS 

Az ügyfél 2017. február 7. napján benyújtott kérelmében kérte, hogy az érvényes engedéllyel rendelkező 
Follow 80 WG gombaölő permetezőszert „Dionys 80 WG gombaölő permetezőszer” néven is 
forgalmazhassa. 

Az engedélyező hatóság a kérelmet megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelem benyújtása megfelel a 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak.  

Az engedélyező hatóság a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117 EGK és a 
91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 1107/2009/EK rendelet (továbbiakban EK 
rendelet) 33. cikke és 34. cikk (1) bekezdése, továbbá a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és 
felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról 
és szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 20/A. §-a, illetve az eljárásra 
vonatkozó részletszabályai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

Az engedélyezési eljárási díjat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 
kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 
szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. mellékletének 8.16.1. pontja alapján állapította meg az engedélyező 
hatóság. 

A címkézésre vonatkozó rendelkezés az EK rendelet 65. cikkén, valamint az EK rendeletnek a növényvédő 
szerek címkézésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 547/2011/EU 
rendeleten, továbbá a R. 30. §-án alapul.  

A csomagolási hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására, a növényvédő szerrel szennyezett 
csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet előírásait szükséges 
alkalmazni. 

Az engedélyező hatóság határozatát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) 
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés c) pontjában, 8. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdésének és a 72. § (1) bekezdésének megfelelően hozta 
meg. 

A fellebbezés lehetősége a Ket. 100. § (1) e) pontja alapján került kizárásra, a bírósági felülvizsgálat 
lehetőségéről szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (2) és 109. § (1) bekezdésén alapul. 

 
Budapest, 2017. március 17. 

Dr. Oravecz Márton  
                                elnök 
                          nevében és megbízásából  
 
 
 
                        Jordán László 

                       igazgató 
 

P.H. 
 

Kapja: 
1. Ügyfél 
2. Irattár 

(76/2017.) 
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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 

 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

 1/309-1000 

E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu 

portal.nebih.gov.hu 

 

 

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI 
ENGEDÉLYOKIRAT 

 
1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai: 
1.1. Engedélyokirat száma: 04.2/9623-1/2015 

1.2. Növényvédő szer neve: Follow 80 WG 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2024. július 31. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Sharda Hungary Kft. 

1147 Budapest, Öv u. 182/B 

1.5. Engedély tulajdonos hazai képviselője - 

2. A növényvédő szer adatai:  

2.1. Növényvédő szer gyártója: Sharda Cropchem Ltd. 

Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, 

Vile Parle (West) Mumbai – 400056, India 

2.2. Növényvédő szer rendeltetése: gombaölő permetezőszer 

2.3. Növényvédő szer formulációja: WG – vízben diszpergálható granulátum  
 

 

2.4. Növényvédő szer összetétele: 

 hatóanyag                           

  ISO név folpet 

  CAS szám 133-07-3 

  IUPAC név N-(triklórmetiltio)- ftálimid 

  tiszta hatóanyag részaránya 800 g/kg folpet  

technikai hatóanyag specifikációja 98,3 m/m% 
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3.Minőségi követelmények:  

 

3.1. Hatóanyag tartalom  
 folpet (HPLC-UV) 80,0 ± 2,5 % (m/m) 

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:  Meg kell feleljen a „WG” formuláció FAO 
követelményeinek 

 tájékoztató jellegű adatok:  Megjelenés: fehér, gumi szagú granulátum 

pH (1%-os oldatban): 7,3 

tömörített térfogatsűrűség: 0,81 g/ml 
tartós habképződés (0,75%-os oldat, 1 perc): 0,5 ml 

nedves szitamaradék (0,75m): 1,44% 

portartalom: 0,45 mg 

 

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:  
 

 

Kultúra Károsító 

Kezelések 
maximális 

száma 

Két kezelés 
közt eltelt 
minimális 

időtartam 

A kijuttatáshoz 
szükséges A kezelés ideje 

(fenológiai állapot 
szerint) 

szer 

(kg/ha) 

víz 

(l/ha) 

borszőlő  
 

peronoszpóra, 
szürkepenész 

4 7 1,5-1,8 600-1200 

fürtkezdemények 
megjelenésétől 

(BBCH 50) 

érés kezdetéig 

(BBCH 81) 

 

Előírt növényvédelmi technológia: 

 

Borszőlőben a peronoszpóra elleni védekezést előrejelzése alapozva, preventíven kell elkezdeni, 
majd a fertőzés alakulása szerint 7-14 naponként szükség szerint megismételni. A virágzás és 
fürtzáródási időszakban elvégzett permetezés a peronoszpóra mellett a szürkepenész ellen is 
védelmet nyújt. 
 

A folpet több hatáshelyű, kontakt gombaölő szer hatóanyag (FRAC kód: M4). 

 

 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett. 
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5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó     

előírások:  

 

5.1. 1. Veszélyességi tulajdonságok: 
 

A készítmény p.o. LD50 értéke 
(patkányon): >2000 mg/ttkg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes 

Méhveszélyesség: 

Méhveszélyesség toxicitás alapján: 
Méhveszélyesség kockázatbecslés 
alapján: 

nem jelölésköteles 

nem jelölésköteles; 

nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

5.1.2.  Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján: 

GHS piktogram: 

   

Figyelmeztetés: Figyelem 

Figyelmeztető mondatok/H-mondatok: 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H332 Belélegezve ártalmas. 
H351 Feltehetően rákot okoz. 

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok: 

P261 Kerülje a por/permet belélegzését 
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező 

P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és 
olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 

P305+P351+P338 SZEMBE  KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés 
folytatása. 

P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba 

szállítás szükséges. 

 

                                                 
 Címkén nem feltüntetendő adat 
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Kiegészítő veszélyességi információ: 

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében 
be kell tartani a használati utasítás előírásait. 

EUH208 Folpetet tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.  
 

5.2 különleges S-mondatok: 

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a 
vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek 
közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül 
való szennyeződést!) 

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban 
tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági 
övezetet! 

SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni! 

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:  

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a 
hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.  

 

5.4. Várakozási idők:  
 

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő:  0  nap 

 

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  
 

kultúra várakozási idő 

borszőlő 28 nap 

 

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés 

előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, szem-/arcvédő 

kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, szem-/arcvédő (zárt, túlnyomásos 
gépkabinban nem szükséges) 

 

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 
szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. 
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5.5.2. Elsősegélynyújtás, terápia  

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.  
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. 
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel 
itatni, orvosi ellátást biztosítani.  
 

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés. 
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

 

6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:  
 

Kiszerelés tömege: 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg 

Csomagoló szer anyaga: HDPE 

 

7. A növényvédő szer eltarthatósága: 

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

8. Forgalmazási kategória:   I. 

 

 

 

Budapest, 2019. július 08. 

 

 

Dr. Oravecz Márton 

elnök 

nevében és megbízásából: 
 

 

 

 

Jordán László 

igazgató 

 

 

 

P.H. 

 


