
 
 
 
 
 
 

ELŐADÓ: Lázár Nelli 
HATÁROZATSZÁM: 04.2/6928-1/2012. 
OLDALAK SZÁMA: 3 oldal 
MELLÉKLET: - 

TÁRGY: Troy 480 gyomirtó permetezőszer 
forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) az AgriChem B.V. (Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, 
Hollandia) ügyfélnek hivatalból indult eljárásra a Troy 480 gyomirtó permetezőszer forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t: 

Az Engedélyező hatóság a Troy 480 gyomirtó permetezőszer 02.5/10370-2/2010. MGSZHK 
számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint módosítja:  

I. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:  
 

Kultúra Károsító 

A kijuttatáshoz 
szükséges 

szer (l/ha) víz (l/ha) 
mennyisége 

Kezelés ideje 
(fenológiai állapot 

szerint) 

borsó (zöld, száraz) 
magról kelő 
kétszikű 
gyomnövények 

2,0 200-300 

első valódi lomblevél 
megjelenése – 2 

lombleveles állapot 
(BBCH 10-12) 

bab (zöld, száraz) 
magról kelő 
kétszikű 
gyomnövények 

2,0 200-300 
1 - 3 lombleveles 

állapot  
(BBCH 11-13) 

szója 
magról kelő 
kétszikű 
gyomnövények 

2,0 200-300 
1 - 3 lombleveles 

állapot  
(BBCH 11-13) 

 
Előírt növényvédelmi technológia: 

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! 

Borsóban (zöld, száraz) a kultúrnövény 8-12 cm-es fejlettségénél, az első valódi lomblevél 
megjelenésétől a 2. lomblevél kifejlődéséig (BBCH 10-12), a magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 
valódi leveles állapotában kell a kezelést elvégezni. Borsóban a készítmény kombinálható egyéb, a 
kultúrában kétszikű gyomnövények ellen engedélyezett készítménnyel, annak engedélyokiratában 
meghatározott dózisával. Kombináció esetében mindig figyelembe kell venni a kombinációs partner 
kijuttatási paramétereit! 

Babban (zöld, száraz) a kezelést a kultúrnövény 8-12 cm-es fejlettségénél, 1-3 lombleveles 
állapotában (BBCH 11-13), a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles fejlettségi 
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állapotában kell elvegezni 2,0 l/ha szermennyiséggel. Babban a kezelést követően levélfoltosság, 
depresszió lephet fel, de ezt a növények rövid időn belül kiheverik. Fajtaérzékenység előfordulhat. 

Szójában a kezelést a kultúrnövény 8-12 cm-es fejlettségénél, 1-3 lombleveles állapotában (BBCH 
11-13), a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles fejlettségi állapotában kell elvegezni 2,0 
l/ha szermennyiséggel. Szójában a készítmény kombinálható egyéb, a kultúrában kétszikű 
gyomnövények ellen engedélyezett készítménnyel, annak engedélyokiratában meghatározott 
dózisával. Kombináció esetében mindig figyelembe kell venni a kombinációs partner kijuttatási 
paramétereit! 

25 °C feletti hőmérsékleten, a fokozott fitotoxicitási veszély miatt tilos a készítménnyel 
permetezni! 
 
A készítményt alacsony nyomáson, közepes cseppmérettel kell kijuttatni. 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett 

 

II. Az engedélyokirat 5.2.2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  
 

kultúra  
várakozási idő 

(nap) 
zöldbab 28 nap 

zöldborsó 40 nap 
szója, száraz hüvelyesek (bab, borsó) előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges 

 

Az ügyfél köteles a raktárában, vagy már forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén a jelen 
határozatnak megfelelő módosításokat kiegészítő címkével, vagy átcímkézéssel feltüntetni 
legkésőbb 2013. február 28-ig. Az új gyártási tételek csak a jelen határozat alapján jóváhagyott 
címkeszöveggel kerülhet forgalomba. Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell 
nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából 

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Törvényszéktől a 
határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával.  

A keresetlevelet (3 példányban) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál, a felülvizsgálni 
kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott 
küldeményként kell postára adni. 
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INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2012. december 12. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 

Kapja:  
1. Ügyfél. 
2. Irattár. 

 
(375/2012.) 


