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► Sok készítmény engedélyét módosították. Csak azokat soroltam fel, melyek átcímkézési előírásokkal járnak.
Idézek a határozatokból: „A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján 
jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.” A határidők ált. október 31. és november 30. közöttiek. 
További kérdéseikkel keressék az engedélytulajdonosokat.

Engedélytulajdonos: Név:
Nufarm Hungária Kft. (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.) Champion WG gombaölő perm. szer
Nufarm Hungária Kft. (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.) Champ DP
Dr. Tarjányi József (1125 Budapest, Nógrádi u. 13/6.) Mildicut
Dr. Horn András (1118 Budapest, Otthon u. 25.) Mist Control
Syngenta Kft. (1117 Budapest, Alíz u. 2.) Pirimor 50 WG
Arysta LifeScience Magyarország Kft. (1036 Budapest, Lajos u. 66.) Proplant
BVN Növényvédő Kft. (1097 Budapest, Illatos út 19-23.) Vegarep EC

► A NÉBIH szeptember 29-i, hamis növényvédő szerek lefoglalásáról szóló friss hírét másolom be Önöknek.

 „Közérdekű  bejelentés  alapján  tartott  ellenőrzést  május  végén  egy  Pest  megyei  nagykereskedő
raktárában a Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal  (NÉBIH).  Az akció során feltárt  információk
alapján  országszerte  további  24  helyszínen  vizsgálódtak  a  szakemberek  az  elmúlt  hónapokban.  Az
ellenőrzéssorozat eredményeként több mint 2600 kg hamis növényvédő szert foglaltak le és további 3000
kg visszahívását rendelték el a NÉBIH ellenőrei. A hamisított termékek forgalmazói több millió forintos
bírságra számíthatnak.

Hamis növényvédő szer tárolásának gyanújáról érkezett közérdekű bejelentés májusban a NÉBIH-hez. Az 
ügyben érintett Pest megyei nagykereskedő raktárában a szakemberek több mint 1400 liter gyomirtó szert 
foglaltak le. A termék származási országa, csomagolása ugyanis nem felelt meg sem a jogszabályoknak, sem 
pedig a forgalomba hozatali és felhasználási engedélynek.

Az ellenőrzés során feltárt információk alapján a NÉBIH országos ellenőrzéssorozatot indított. Kilenc megyében
és Budapesten összesen 24 helyszínen tartottak vizsgálatot. Az akció során további 2700 kg – a forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélynek nem megfelelő – növényvédő szert vontak ki a forgalomból. A tételek 
értéke csaknem elérte a 28 millió Ft-ot.

Az ellenőrzésekkor hatósági mintavétel is történt. A NÉBIH felvette a kapcsolatot a készítmények hazai 
engedélytulajdonosaival, akik a minták és a csomagolások ismertető jegyei alapján igazolták, hogy a termékeket 
nem ők gyártották és nem is járultak hozzá azok előállításához. Ez alapján a lefoglalt növényvédő szerek 
hamisított terméknek minősülnek. A zárolt mennyiségen túl a NÉBIH elrendelte további mintegy 2900 kg 
növényvédő szer visszahívását.

Az akció eredményeként a hatóság csaknem 12 000 hektárnyi termőterület növényvédő szeres kezelésére 
elegendő illegális terméket vont ki a forgalomból. Az eljárás folyamatban van, az érintett cégek a hamisított 
szerek forgalmazása miatt több millió forint növényvédelmi bírságra számíthatnak. 

A NÉBIH felhívja a mezőgazdasági termelők figyelmét, hogy növényvédő szer vásárlásakor legyenek különösen
körültekintőek. A hamisított termékek alkalmazásának számos kockázata van, hisz például azok egészségügyi 
hatását nem vizsgálták, az alkalmazókra káros egészségügyi hatással lehetnek. Hamis növényvédő szer esetében 
nem ismert az ellenszer sem, ha mérgezés történik. A készítmény hatása kiszámíthatatlan, előfordulhat, hogy 
hatástalan, de az is, hogy a megvédendő termés károsodhat, vagy akár meg is semmisülhet. A betakarított 
termény ismeretlen és kivizsgálatlan szermaradékokat, bomlástermékeket tartalmazhat és veszélyeztetheti a 
vásárlók egészségét.”                                                                                           Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Megkerestem Önöknek az érintett vállalkozásokat: Nitrogénművek Vegyipari Zrt. ( 8105 Hősök tere 14.), 
Móraagro Kft. ( 3937 Komlóska, Rákóczi út 121.), Jeli 2000 Kft. ( 6078 Jakabszállás, II. ker. 18/C.), 
Agrokomplex 2000 Kft. ( 6230 Soltvadkert, Bocskai u.127.), Szabolcskem Kft. ( 4400 Nyíregyháza, Fecske u. 
50.), Chemical-Seed Kft. ( 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.), Agrosector Kereskedelmi Kft. ( 4087 
Hajdúdorog, Ady E. u.7.)

Budapest, 2016. október 11.                           Üdvözlettel:                                                               Zsigó György
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http://portal.nebih.gov.hu/-/amit-tudnunk-kell-a-novenyvedo-szer-hamisitasrol

