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TÁRGY: Cambio gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása

A  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal  Központ,  mint  elsőfokú  élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv (a továbbiakban: Engedélyező hatóság), a BASF Hungária Kft.  (1132 Budapest, Váci út  
30.)  által képviselt  BASF S.E.  (D-67056 Ludwingshafen, Németország) ügyfél kérelmére indult 
hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t:

Az engedélyező hatóság a Cambio gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének  megadásáról  szóló  27618/1998.  FVM  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:
 
4, A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások

kultúra károsító kezelések 
maximális  

száma

a kijuttatáshoz szükséges
szer (l/ha) víz (l/ha)

mennyisége

az utolsó kezelés 
időpontja

(fenológiához 
viszonyítva)

kukorica 
(takarmány)

magról kelő és 
évelő kétszikű 
gyomnövények

1 2,0-3,0 200-300 6 leveles BBCH 16

cirok   magról kelő és 
évelő kétszikű 
gyomnövények

1 2,0-3,0 200-300 6 leveles BBCH 16

Előírt növényvédelmi technológia: 
A készítményt a kultúrnövény (kukorica, cirok) kelése után, annak 3-6 leveles fejlettségekor kell 
kipermetezni, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles állapotukban a 
legérzékenyebbek a készítményre.
Az évelő kétszikűek esetében, Convolvulus arvensis, Calystegia sepium gyomnövényeknél, azok 
15-20 cm-es fejlettségénél, Cirsium arvense esetében annak tőlevélrózsás állapotában kell a 
kezelést elvégezni. Évelő kétszikűek esetében az engedélyokiratban meghatározott magasabb 
dózisban kell alkalmazni.
Kukorica (takarmány) esetében amennyiben a terület egyszikű gyomfajokkal is fertőzött, úgy a 
készítmény 2,0 l/ha-os dózisát 0,75-1,0 l/ha Kelvin 40 SC vagy Motivell készítménnyel célszerű 
kombinálni.



Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Az  ügyfél  köteles  az  engedélyokirat  kiadása  után  gyártott  tételek  csomagolóeszközén,  a 
megváltozott  feltételeket  az  elfogadott  címketerv  szerint  elkészített  címkével  ellátni,  legkésőbb 
2011. május 31–ig. A címkét az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani. 

Az engedély módosítási eljárás díja 100.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.
A  határozat  felülvizsgálata  jogszabálysértésre  hivatkozással  kérhető  a  Fővárosi  Bíróságtól  a 
határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ elleni kereset indításával. 
A  keresetlevelet  (3  példányban)  a  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal  Központnál,  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, 2010. november 29.

Jordán László
igazgató

P.H.
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