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Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény-, Talaj-és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ÜGYINTÉZŐ: Szabó Yvonne
IKTATÓSZÁM: 04.2/701-1/2011.
OLDALAK SZÁMA: 4
MELLÉKLET: - 

TÁRGY: Banvel 480 S gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: 
engedélyező hatóság), a Syngenta Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 41.) által képviselt Syngenta 
Crop Protection A. G  (CH-4002 Basel,  Svájc)  ügyfél  kérelmére a  Banvel 480 S gyomirtó 
permetezőszer  forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult 
hatósági eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t .

Az engedélyező  hatóság  a  Banvel  480  S  gyomirtó  permetezőszer  forgalomba  hozatali  és 
felhasználási  engedélyének megadásáról  szóló 15143/1994. MÉM számú határozatot  – egyéb 
rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a: 

I. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
Az  Engedélyező  hatóság  hivatalból  indult  eljárásban  felülvizsgálta  az  előírt  növényvédelmi 
technológia részben szereplő kombinációs hatóanyagok körét.

Az 15143/1994. MÉM számú határozat Mellékletének 1. és 2. pontja törlésre kerül. 

4, A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Károsító
Kijuttatáshoz szükséges Az utolsó kezelés 

időpontja (fenológiához 
viszonyítva)

szer (l/ha)  víz (l/ha)
mennyiség

búza (őszi)
magról kelő és évelő 

kétszikű 
gyomnövények

0,2 200-300 bokrosodás vége 
BBCH 29 

árpa (őszi, 
tavaszi)

u. a. 0,2 200-300 
bokrosodás vége 

BBCH 29 
kukorica 

(takarmány)
u. a. 0,5-0,7 200-300

6 leveles 
BBCH 16 
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cirok u. a. 0,5 200-300
6 leveles 
BBCH 16 

rét, legelő, 
kiszáradt 
csatornák

u. a. 0,5-0,6 300-500
az évelő kétszikűek 
intenzív növekedési 

stádiuma 

felszíni vizek 
gátjai

u. a. 0,5-0,6 300-500
az évelő kétszikűek 
intenzív növekedési 

stádiuma 

gabonatarló u. a. 0,5-0,7 300-500
az évelő kétszikűek 
intenzív növekedési 

stádiuma 

Előírt növényvédelmi technológia:

Őszi  búzában,  őszi  árpában,  tavaszi  árpában a  kultúrnövény  4-6  leveles  állapotától  a 
bokrosodás  végéig  lehet  a  készítményt  kijuttatni.  Felhasználása  kizárólag  kombinációban 
történhet  a  fenti  kalászosokban  engedélyezett  MCPA,  mekoprop-P,  diklórprop-P,  fluroxipir, 
szulfonilkarbamid hatóanyagú készítményekkel.

Kukoricában a  kultúrnövény  kelése  után  annak  3-6  leveles,  a  magról  kelő  kétszikű 
gyomnövények 2-4 valódi leveles fejlettségekor kell a permetezést végrehajtani. Évelő kétszikű 
gyomfajok esetében a magasabb dózisban kell alkalmazni apró szulák (Convolvulus arvensis), 
sövény szulák (Calystegia sepium) ellen, ha a gyomnövények átlagos nagysága eléri a 15-20 cm-
t,  mezei  acat (Cirsium arvense)  ellen  pedig  annak  tőlevélrózsás  állapotában.  Évelő  kétszikű 
gyomnövényekkel erősen fertőzött területen a kukorica 6 leveles fejlettségén túl, a permetezést 
durva cseppképzésű, a sorok közé belógó szórófejekkel célszerű elvégezni.

Magról kelő és évelő egyszikű gyomnövényekkel fertőzött területen nikoszulfuron, rimszulfuron, 
klórmezulon hatóanyagú készítmények engedélyezett dózisával kombinációban alkalmazható.

Cirokban a kultúrnövény 3-6 leveles (10-20 cm) fejlettségénél kell a készítményt kijuttatni.

Rét, legelő, kiszáradt csatornák kezelését április végén, májusban kell elvégezni a magról kelő 
kétszikű gyomfajok 2-6 valódi leveles,  az évelő kétszikű gyomnövények intenzív növekedési 
stádiumában, nedvesítőszer hozzáadásával a készítmény biológiai hatékonysága növelhető.

Felszíni vizek gátjain a kezelést a száraz periódusban kell elvégezni, teljes felületkezelés, vagy 
foltkezelés formájában.

Az áradások kezdetétől az áradások végéig a készítmény használata TILOS!

Gabonatarlók  kezelésére  elsősorban  évelő  kétszikű  gyomnövények  ellen  alkalmazható,  a 
készítménnyel kezelt területre kétszikű kultúrnövény csak a következő év tavaszán vethető. 

Légi kijuttatás: gabonában lehetséges a kezelés, 60 l/ha víz felhasználásával
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II. Az engedélyokirat a 14. ponttal egészül ki:

14, A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 

a kiszerelés térfogata/tömege: 12x1 liter; 4x5 liter

csomagolószer anyaga: műanyag flakon/kanna + gyűjtőkarton

Az  ügyfél  köteles  az  engedélyokirat  kiadása  után  gyártott  tételek  csomagolóeszközén,  a 
megváltozott feltételeket az elfogadott címketerv szerint elkészített címkével ellátni.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A  határozat  felülvizsgálata  jogszabálysértésre  hivatkozással  kérhető  a  Fővárosi  Bíróságtól  a 
határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) 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 Indoklás része nem nyilvános.”

Kelt: Budapest, 2011. február 10.

Dr. Bognár Lajos
mb. elnök

nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete.

2. Irattár. (21/2011.)
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