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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint élelmiszerlánc-

felügyeleti szerv, engedélyező hatóság az Agro-Chemie Kft. (1225 Budapest, Bányalég u. 47-59.), 

mint ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T .  

 

Az engedélyező hatóság a fenti ügyfél kérelmére a Magyarországon nem engedélyezett Flumite 200 

atkaölő permetezőszer szükséghelyzeti forgalomba hozatalát és felhasználását Magyarország egész 

területén alma, körte, őszibarack, nektarin, szilva, dió, szamóca, málna, szeder, köszméte, piros és 

fekete ribiszke, bodza, közterületi díszfa, díszcserje, díszfaiskola, csemetekert, hibridkukorica és szója 

kultúrákban különböző takácsatkák és gubacsatkák ellen földi permetezéses kijuttatással 

 

2021. március 3-tól 2021. június 30-ig  

 

engedélyezi. 

 

A készítmény felhasználása a termelők saját felelősségére az alábbi feltételek teljesülése esetén 

engedélyezett: 

 

Flumite 200 (200 g/l diflovidazin) atkaölő permetezőszer.  

  

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

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes 

Méhveszélyesség: 

Méhveszélyesség toxicitás alapján

: 

 

nem jelölésköteles 

nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: Nem jelölésköteles 

 

Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet szerint: 

GHS piktogram:    

Figyelmeztetés:   Figyelem  

  

                                                 
 

Ikt. sz.: 6300/78-2/2021 
Tárgy: Flumite 200 atkaölő 
permetezőszer szükséghelyzeti 
engedélye  
(Agro-Chemie Kft.) 
Ügyintéző: Husz Bendegúz Károly 
Oldal: 5 
 



 

 

 

Figyelmeztető mondatok (H mondatok): 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P mondatok): 

P102 Gyermektől elzárva tartandó 

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni 

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba 

szállítás szükséges. 

 

Különleges S mondatok: 

 

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A 

berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a 

gazdaságban vagy utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!  

 

SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson 

meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 

 

Egyéb környezetvédelmi előírások: 

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai 

védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.  

 

Felhasználható a termelők saját felelősségére: 

 

 almatermésűekben (alma, körte) kártevő atkák ellen 0,4-0,5 l/ha dózisban, 500-1000 l/ha 

permetlével kora tavasszal a piros gyümölcsfa takácsatka tojások kelésekor, a vesszők és 

gallyak 30 %-os tojás fertőzöttségekor, illetve május végéig közönséges takácsatka 

esetében, ha a mozgó atkák száma eléri a 3-5 db egyed/levél veszélyességi küszöbértéket. 

 csonthéjasokban (őszibarack, nektarin, szilva) legkésőbb május végéig csonthéjasok 

levélatkája ellen 0,4-0,5 l/ha dózisban, 800-1000 l/ha permetlével egy alkalommal (30 db 

mozgó egyed/levél) veszélyességi küszöbérték elérésekor, vagy közönséges és piros 

gyümölcsfa takácsatka ellen 3-5 db mozgó egyed/levél veszélyességi küszöbérték 

kialakulásakor, évi egy alkalommal. 

 köszmétében, piros és fekete ribiszkében, málnában közönséges takácsatka ellen 0,4-0,5 

l/ha dózisban, 500-600 l/ha permetlével 3-5 db mozgó egyed/levél veszélyességi 

küszöbérték elérése esetén virágzás előtt egy alkalommal. 

 szederben a zöld bimbókon szívogató szederatkák ellen tavaszi növényvizsgálat alapján 0,5 

l/ha dózisban, 500-600 l/ha permetlével. 

 szamócában szamócaatka ellen előrejelzés alapján a virágzás előtt és betakarítás utáni 

időszakban 0,5 l/ha dózisban, 500-1000 l/ha permetlével. 

 fekete bodzában közönséges takácsatka és bodza-levélatka ellen virágzásig 0,4-0,5 l/ha 

dózisban, 500-800 l/ha permetlével 3-5 db mozgó egyed/levél veszélyességi küszöbérték 

(takácsatka), illetve 30-40 egyed/levél veszélyességi küszöbérték (levélatka) elérésekor. 

Bodzában a permetléhez tapadásfokozó nedvesítő szer hozzáadása javasolt. A 

készítményt évente egy alkalommal lehet felhasználni. 

 szőlőben szőlő-levélatka, szőlő-gubacsatka, közönséges takácsatka ellen 0,4-0,5 l/ha 

dózisban, 800-1000 l/ha permetlével, előrejelzés szerint tavasszal a szőlő 2-4 leveles 



 

 

 

állapotában, gubacsatka esetében pedig a virágzás előtti időszakban erős rügyfertőzéskor 

(100-200 adult/csap),  

 dióban szemölcsös és nemezes gubacsatka ellen a téli nyugalmi időszakot követően a 

rügyekben áttelelő kifejlett mozgó alakok ellen 0,5 l/ha dózisban 800 l/ha permetlével, 

 díszfaiskolában, csemetekertben, valamint közterületi lombhullató és örökzöld díszfa és 

díszcserje fajokon károsító takács-, levél- és lapos atkák ellen előrejelzés alapján a 

tömeges felszaporodás kezdetén 0,5 l/ha dózisban, 500-2000 l/ha permetlével. A 

készítmény alkalmazása hársfán, vadgesztenyén, tiszafán és közönséges lucfenyőn nem 

okoz fitotoxikus tüneteket. Egyéb díszfákon, cserjéken a kezelés előtt érzékenységi 

vizsgálat elvégzése ajánlott. 

 hibridkukorica vetőmag előállításban előrejelzés alapján állománykezeléssel a közönséges 

takácsatka kifejlett alakjai és lárvái ellen 0,3-0,4 l/ha dózisban 600 l/ha permetlével. 

 szója vetőmag előállításban legkésőbb virágzás végéig közönséges takácsatka ellen a 

kifejlett egyedek és lárvái ellen előrejelzés és növényvizsgálat alapján 0,25-0,3 l/ha 

dózisban 300 l/ha permetlével, 

 

Szederben, fekete bodzában a permetléhez tapadásfokozó nedvesítő szer hozzáadása javasolt. A 

készítményt gyümölcsösökben, hibridkukoricában, vetőmag szójában évente maximum egy 

alkalommal lehet felhasználni. 

 

Várakozási idők: 

 

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 

 

Előírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő almatermésűekben 

(alma, körte), csonthéjasokban (őszibarack, nektarin, szilva), dióban, szőlőben, bogyósokban 

(szamóca, málna, szeder, köszméte, ribiszke, fekete bodza), 28 nap.  

 

Szója és hibridkukorica vetőmag előállításban előírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-

egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges. A kezelt növényt élelmezési és takarmányozási 

célra tilos felhasználni! A termény kizárólagosan vetőmagként forgalmazható. 

 

A készítmény felhasználásakor az általános munkavédelmi óvórendszabályokat szigorúan be kell 

tartani. Gondoskodni kell a hulladékok és a szennyezett anyagok biztonságos kezeléséről.  

 

Munkaegészségügyi óvórendszabályok: 

Személyi védőfelszerelés 

Előkészítőnek, kijuttatónak: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy 

permetező arcvédő. 

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 

szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. 

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés! 

 

A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 

A kiszerelés térfogata/tömege: 1,0 literes, 0,2 literes, 0,1 literes, 5×5 ml és 1×5 ml ampullás 

kiszerelés. 

Kis kiszerelésű egységek címkéjén a szója és hibridkukorica kultúra jelölése nem kötelező. 

Forgalmazási kategória: II. az 1,0 literes kiszerelésnél 

Forgalmazási kategória: III. az 1×5 ml és 5×5 ml-es ampullás és 0,1 l, 0,2 l kis kiszerelésű 



 

 

 

egységeknél, házi kerti felhasználás céljára  

 

A növényvédő szer eltarthatósága: 

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év. 

 

A növényvédő szer csak a jelen határozat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg 

alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba. Az eltérő forgalmazási kategóriájú készítményeket 

azonos címketartalommal kell felcímkézni. 

 

A szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási időszak letelte után, legkésőbb 2021. 

december 31-ig a kérelmező köteles a maradék készleteket a felhasználóktól visszavenni, valamint a 

veszélyes hulladéknak minősülő maradék készletek piaci kivonásáról gondoskodni. 

 

A gyártó a jelen határozat alapján köteles a forgalmazott növényvédő szer készletekről a NÉBIH 

NTAI részére legkésőbb 2021. december 31-ig jelentést készíteni. 

 

Jelen hatósági eljárás díja 150.000 Ft, amelyet az ügyfélnek meg kell fizetni. 

 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

 

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon 

belül a NÉBIH-hez kell benyújtani. 

 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 

keresetlevelet elektronikus úton a http://anyk.nebih.gov.hu oldalon keresztül elérhető elektronikus 

űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.  

 

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 

azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt 

igazolásnak nincs helye. 

Indokolás  

 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

Budapest, 2021. január 21. 

 

 

   Jordán László 

             igazgató 

http://anyk.nebih.gov.hu/

