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TÁRGY: Cadence 70 WG 
gyomirtó permetezőszer 
forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a Syngenta Kft. (1117, Budapest, Alíz u. 2.) által képviselt 
Syngenta AG (CH-4002 Basel, Svájc) ügyfélnek a Cadence 70 WG gyomirtó permetezőszer 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére 
meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t: 
 

Az Engedélyező hatóság a Cadence 70 WG gyomirtó permetezőszer 12166/2002. FVM 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 (g/ha) víz (l/ha) 

mennyisége 

kezelés utolsó időpontja 
(fenológiához 
viszonyítva) 

Kalászosok (őszi 
búza, őszi árpa, tavaszi 
árpa) 

magról kelő és évelő 
kétszikű 

gyomnövények  

140 200-300 bokrosodás vége 
BBCH 30 

Kukorica (takarmány) 340-480 200-300 7-8 leveles állapot  
BBCH 17-18 

Cirok 340 200-300 5-6 leveles állapot  
BBCH 15-16 

Rét, legelő, kiszáradt 
csatornák 

340-410 300-500 fenológiai megjelölés 
nélkül 

Felszíni vizek gátjai 340-410 300-1000 fenológiai megjelölés 
nélkül 

 
Előírt növényvédelmi technológia: 
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! 
 
Őszi búzában és őszi árpában a kultúrnövény 4-6 leveles állapotától a bokrosodás végéig, tavaszi 
árpában 4-5 leveles korban kell kijuttatni a készítményt.  

Kukoricában  a kultúrnövény kelése után, annak 3-6 leveles, a magról kelő kétszikűek 2-4 valódi 
leveles fejlettségekor kell a permetezést végrehajtani. Évelő kétszikűek esetében a magasabb dózist 
kell alkalmazni, az aprószulák (Convolvulus arvensis), valamint a sövényszulák (Calystegia sepium 
15-20 cm-es átlagos fejlettségénél, és a mezei acat (Cirsium arvense) tőlevélrózsás állapotában.  

Évelő kétszikűekkel erősen fertőzött területen a kukorica 6 leveles fejlettségén túl, a permetezést 
durva cseppképzésű, a sorok közé belógó szórófejekkel célszerű elvégezni. 
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Cirokban  3-6 leveles (10-20 cm) fejlettségnél használható a készítmény. 

Rét, legelő, kiszáradt csatornák kezelését április végén, májusban kell elvégezni a magról kelő 
kétszikű gyomnövények 2-6 valódi leveles fejlettségekor. Nehezen irtható évelő gyomnövények 
esetén (pl. mezei iringó (Eryngium campestre), tövises iglice (Ononis spinosa) nedvesítőszer 
hozzáadásával a kezelés biológiai hatása növelhető. 

Felszíni vizek gátjain a kezelést a száraz periódusban kell elvégezni, teljes felület-kezelés esetén 
300-400 l/ha permetlével, alacsony nyomáson, ill. foltkezelésnél 500-1000 l/ha lémennyiséggel, 
szórópisztollyal. 

Az áradások kezdetétől az áradások végéig a készítmény nem használható. 

 
Légi kijuttatás:  nem engedélyezett 
 

II. Az engedélyokirat 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

5. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos 
felhasználásának előírásai: 

5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok 

Veszélyjel 

Xn 

 
ártalmas 

A készítmény p.o. LD50 értéke (nőstény 
patkányon): 

1984 mg/kg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles 

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles 

R-mondatok:  

R 22 Lenyelve ártalmas 
R 36 Szemizgató hatású 

S-mondatok:  

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó 
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad 
S 25 Kerülni kell a szembejutást 
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni 

 

Különleges S-mondatok: 

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! 
(A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a 
gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!) 

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson 
meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! 
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5.2. egyéb környezetvédelmi előírások:  

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai 
védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.  

A nem célnövények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell 
lenni! Elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása javasolt.  

 
Az engedélyokirat 5. pontjának az „Élelmezés-egészségügyi várakozási idő és 
munkaegészségügyi várakozási idő”  része nem módosul. 

Az engedélyokirat 5. pontjának „Megengedett hatóanyag maradék” része, valamint a .6. pontban 
szereplő S-mondatok és az engedélyokirat „Melléklet” része hatályukat vesztették. 
 

III. Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

10. Érvényességi idő: 2015. október 31. 
 
 
IV. Az engedélyokirat az alábbi 11. ponttal egészül ki: 

11. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:  

a kiszerelés térfogata/tömege:  1 kg 

a csomagolószer anyaga:   műanyag flakon 

 
A határozat  jogerőre emelkedését  követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott 
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.  
Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező 
hatósághoz nyilvántartás céljából. 
 
Az engedély módosítási eljárás díja 50.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla 
alapján megfizetni. 

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. október 25. 
Dr. Oravecz Márton 

elnök 
nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 

Kapja:  
1. Ügyfél hazai képviselete. 
2. Irattár.           

(230/2012.) 


