
 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), mint él
(továbbiakban: engedélyező hatóság) 
megállítása és az  ebből eredő
rágcsálóirtó szer felhasználásának módosításáról

 

Az engedélyező hatóság a 
szükséghelyzeti felhasználásra kiadott 04.2/3314
alábbiak szerint  

Az engedélyező hatóság a fenti határozat rendelkez
75 RB  rágcsálóirtó szer szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási engedélyéhez a
területileg illetékes  mezőgazdasági földhasználók számára az alábbi
 
A készítmény a fenti határozatban megjelölt megyei illetékess
továbbiakban felhasználható 
Megyei Kormányhivatal Növény
regisztrációval. 
 
A rágcsálóirtó szer a fenti határozatban foglalt mez
őszi repce) kívül felhasználható
dózisban légi és földi gépes alkalmazással
előtt a  növényvédelmi szakirányító által 
lakott járat / 100 m2 vagy ennél kevesebb, 
el a 80 %-ot,   a  védekezések 
dózisban. Ennél nagyobb mezei 
kezelések teljes felületen a 
elvégezhetők. Ez a korlátozás nem vonatkozik az er
gabona és őszi repce kultúrákra.
 
Gyümölcsösökben és ruderális területeken a kezelések kizárólagosan járatkezeléssel 
végezhetők el 6 g/járat (legföljebb 6 kg/ha) 
 
Az engedélyező hatóság a fenti módosításokhoz 
változatlan hagyásával járult hozzá. 
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Nemzeti 
Növény

biztonsági Hivatal (NÉBIH), mint élelmiszerlánc
ő hatóság)  nyár eleji mezei pocok ( Microtus arvalis

ől eredő nagymértékű  gazdasági károk csökkentése
felhasználásának módosításáról hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T .  

 

 Reanal Finomvegyszergyár Zrt. felhasználási kérelmére a 
szükséghelyzeti felhasználásra kiadott 04.2/3314-2/2014. ügyiratszámú

 
módosítja. 

 
 hatóság a fenti határozat rendelkező részének a kiegészítéseként 

szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási engedélyéhez a
őgazdasági földhasználók számára az alábbiak szerint

A készítmény a fenti határozatban megjelölt megyei illetékességi területeken kívül 
felhasználható Heves és Bács-Kiskun megye egész területén 

Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán történ

határozatban foglalt mezőgazdasági kultúrákon (kalászos gabona és 
kívül felhasználható szántóföldi területeken teljes felületkezeléssel 

légi és földi gépes alkalmazással. Ha a kezelendő szántóföldi területeken 
növényvédelmi szakirányító által felvételezett mezei pocok népesség 

vagy ennél kevesebb, és a terület kultúrnövény általi borítottsága nem éri 
védekezések csak járatkezeléssel végezhetők el 6 g/járat (legföljebb 

mezei pocok népesség , vagy 80-100%-os borítottság 
 magasabb területi dózisok szerint földi és légi kezeléssel

Ez a korlátozás nem vonatkozik az eredeti határozatban megjelölt kalászos 
szi repce kultúrákra. 

Gyümölcsösökben és ruderális területeken a kezelések kizárólagosan járatkezeléssel 
6 g/járat (legföljebb 6 kg/ha) dózisban. 

fenti módosításokhoz a kiadott határozat egyéb rendelkezés
változatlan hagyásával járult hozzá.  

 
314-3/2014. 

TÁRGY:Redentin 75 RB
szükséghelyzeti felhasználási 
módosítása  mezei pocok 
megállítására 

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

Igazgatóság 

elmiszerlánc-felügyeleti szerv 
Microtus arvalis)  gradációk 
csökkentése céljából a fenti  

hatósági eljárásban meghozta az alábbi  

Reanal Finomvegyszergyár Zrt. felhasználási kérelmére a 
számú határozatát az 

részének a kiegészítéseként a Redentin 
szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási engedélyéhez a 

ak szerint járul hozzá. 

égi területeken kívül a 
egész területén  az illetékes 

alajvédelmi Igazgatóságán történő termelői 

(kalászos gabona és 
felületkezeléssel 20-40 kg/ha 

szántóföldi területeken a kezelés 
felvételezett mezei pocok népesség száma  6 db 

a terület kultúrnövény általi borítottsága nem éri 
6 g/járat (legföljebb 6 kg/ha) 

os borítottság esetén a 
földi és légi kezeléssel is 

edeti határozatban megjelölt kalászos 

Gyümölcsösökben és ruderális területeken a kezelések kizárólagosan járatkezeléssel 

határozat egyéb rendelkezéseinek 

Redentin 75 RB rágcsálóirtó szer   
szükséghelyzeti felhasználási engedélyének  
módosítása  mezei pocok gradációk 
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Jelen hatósági eljárás illetékmentes.  
Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 
A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási 
és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot  hozó  engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A 
keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál 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, 2014. június 12. 

 
dr. Oravecz Márton 

elnök 
nevében és megbízásából 

 
 

Jordán László 
igazgató 
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