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Tárgy: Chikara 25 WG gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali 
és felhasználási engedélyének 
módosítása 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság), a Dr. Tarjányi József (1125 Budapest, Nógrádi u. 13/6) által 
képviselt ISK Biosciences Europe N.V (Pegasus Park, De Kleetlaan 12B., 1831 Diegem, Belgium)  
ügyfélnek a Chikara 25 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 Chikara 25 WG gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének megadásáról szóló 46138/2004. 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. Felhasználására vonatkozó előírások: 
 

Kultúra 
ill. 

felhasználási terület 

Károsító A kezelések 
maximális 

száma 

A kijuttatáshoz szükséges 
szer (g/ha) víz (l/ha) 

mennyiség 

szőlő (bor és csemegeszőlő)  
(2 évesnél idősebb) 

magról kelő  
egy- és kétszikű 
gyomnövények 

1 150-200 400-500 

vasúti pályatestek magról kelő  
egy- és kétszikű 
gyomnövények 

1 200 400-500 
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Előírt növényvédelmi technológia: 
 
Szőlőben (bor- és csemegeszőlő) 2 évesnél idősebb telepítésben a T4-es kétszikűek tömeges 
kelésekor, azok 2-4 valódi leveles állapotában, posztemeregensen kell a készítményt kipermetezni. 
A készítmény dózisát a gyomosodás mértéke, és a gyomfajok összetétele határozza meg, a gyomirtó 
hatás fokozása érdekében a készítményhez tapadást fokozó adalékanyag hozzáadása javasolt. 
Amennyiben az ültetvény évelő egy- és kétszikű gyomnövényekkel fertőzött, úgy a szert glifozát 
hatóanyagú készítménnyel javasolt kombinálni. Ebben az esetben a kijuttatást az évelő 
gyomnövények intenzív növekedési szakaszában, amikor a hajtások átlagos hossza eléri a 20-25 
cm-t, szulák (Convolvulus arvensis) esetében a virágzást megelőző időszakban kell elvégezni 
tapadást fokozó adalékanyag hozzáadásával. A készítmény a szőlő hajtásaira, leveleire jutva 
fitotoxikus tüneteket okozhat, ezért a kijuttatásnál erre fokozottan ügyelni kell. 
 
Vasúti pályatestek gyomirtására magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen 
posztemergensen kijuttatva alkalmazható, a gyomok tömeges kelése időszakában, 2-4 valódi leveles 
állapotukban. A hatásfokozás érdekében a készítményhez tapadást fokozó adalékanyag hozzáadása 
javasolt. Évelő gyomnövények ellen glifozát hatóanyagú készítménnyel tankkombinációban való 
kijuttatása célszerű, tapadást fokozó adalékanyag hozzáadásával. A kombinációkat az évelő 
gyomnövények intenzív növekedési szakaszában kell kipermetezni.  
 
Légi kijuttatás : nem engedélyezett 
 
 
II. Az engedélyokirat 5. pontjának az „Élelmezés-egészségügyi várakozási idő” része az alábbiak 
szerint módosul: 
 
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  
 

kultúra  várakozási idő 

szőlő (bor és csemegeszőlő)  

/2 évesnél idősebb/ 

75 nap 

 
 
 
III. Az engedélyokirat 9. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

9. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két 
évig megőrzi. 

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év 
 

 

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

10. Érvényességi idő: 2019. február 28. 
 

 
Az engedélyokirat Melléklet része hatályát vesztette. 
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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 Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni 
kereset indításával. 

A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az 
engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára 
adni. 

 

INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

Budapest, 2014. február 17. 

 
Dr. Oravecz Márton 

elnök 
nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 

 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár          

 
(24/2014.) 


