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TÁRGY: Colombus EC gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal,  mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban:  Engedélyező hatóság),  a Dow AgroSciences  Hungary Kft.  (1016 Budapest; 
Hegyalja út 7-13.) ügyfél kérelmére a  Colombus EC 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  Colombus  EC  gyomirtó  permetezőszer  02.5/335/3/2008. 
MGSZHK  számú  forgalomba  hozatali  és  felhasználási  engedélyét  az  alábbiak  szerint 
módosítja: 

I. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

6., A növény védőszer felhasználására vonatkozó előírások:

kultúra károsító
a kijuttatáshoz szükséges

szer                víz 
mennyisége

őszi és tavaszi kalászos (őszi 
búza, őszi árpa, tavaszi árpa, 
rozs, tritikale, zab)

magról kelő és évelő kétszikű 
gyomnövények, árvakelésű 

napraforgó

1,0-1,5 
l/ha

200-300
l/ha

kukorica (takarmány, siló)
magról kelő és évelő kétszikű 
gyomnövények, árvakelésű 

napraforgó

1,0-1,5 
l/ha

200-300
l/ha

kultúrgyep magról kelő és évelő kétszikű 
gyomnövények,

15-20
 ml/100 m2

10
l/100 m2

kultúra kezelések  
maximális száma

két kezelés közti  
min. időtartam 

(nap)

az utolsó kezelési  
fenostádium

kalászosok
(őszi búza, őszi árpa, tavaszi 
árpa, rozs, tritikale, zab)

1 - zászlós levél 
megjelenéséig 

BBCH 37

kukorica (takarmány, siló)
1 - A kukorica 5-6 

leveles korában 
BBCH 15-16

kultúrgyep 2 28 -
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Előírt növényvédelmi technológia  :  
Őszi  és  tavaszi  kalászosokban (őszi  búza,  őszi  árpa,  tavaszi  árpa,  rozs,  tritikale,  zab)  a 
készítményt  a  kultúrnövény bokrosodásának kezdetétől  a  zászlós  levél  megjelenéséig  lehet 
kijuttatni, egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal. A kijuttatás időpontját elsősorban a 
gyomnövények  fenológiai  állapota  határozza  meg.  A magról  kelő  kétszikű  gyomfajok  2-4 
valódi leveles korukban, a ragadós galaj  (Galium aparine) 2-4 levélörvös, az évelő kétszikű 
gyomfajok  apró  szulák  (Convolvulus  arvensis)  10-15  cm-es  fejlettségnél,  a  mezei  acat 
(Cirsium arvense) tőlevélrózsás  állapotában a legérzékenyebb a készítményre.  Erős ragadós 
galaj, mezei acat fertőzés esetén, valamint fejlettebb gyomnövények ellen az engedélyokiratban 
megjelölt magasabb dózisban kell alkalmazni. 
Kukoricában (takarmány, siló) a kijuttatást elsősorban a gyomnövények érzékeny fenológiai 
stádiumához kell igazítani,  egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal.  A magról kelő 
kétszikű  gyomfajok  2-4  valódi  leveles,  a  mezei  acat  tőlevélrózsás,  az  apró  szulák,  a 
sövényszulák  (Calystegia  Sepium) 10-15  cm-es  fejlettségükkor  a  legérzékenyebbek  a 
készítményre.  Erős  gyomfertőzés,  valamint  fejlettebb  gyomnövények  ellen  az 
engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell kijuttatni. 
Kultúrgyep kezelésekor a készítményt  15-20 ml/100 m2 dózisban kell kijuttatni 10 l vízzel 
kipermetezve  az  évelő  kétszikű  gyomfajok  intenzív  növekedésének  kezdetén.   Egy 
tenyészidőszakban a készítménnyel maximum két kezelés végezhető, erős gyomosodás esetén az 
engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni.
A készítmény a gyomnövényekben jól transzlokálódik,  így az évelők esetében a  föld alatti 
szaporító  képleteket  (rizómákat)  is  elpusztítja,  ezáltal  megakadályozza  újra  hajtásukat.  A 
permetezést  követően  2-3  óra  csapadékmentesség  szükséges  a  jó  felszívódás  érdekében.  A 
kijuttatásnál ügyelni kell arra, hogy a készítmény kétszikű kultúrnövényekre nem kerülhet mert  
azokon maradandó károsodást okoz!

Légi kijuttatás : kalászosokban 10 ha-nál nagyobb összefüggő területen 40-50 l/ha víz 
felhasználásával

II. Az engedélyokirat 8.b, pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

8. b, Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 

kultúra várakozási idő
(nap)

kalászosok (őszi búza, őszi árpa, 
tavaszi árpa, rozs, tritikale, zab), 
kukorica (takarmány, siló)

az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén 
előírása nem szükséges

III. Az engedélyokirat 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

12. Az engedély érvényessége: 2016. december 31.

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.
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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 elleni kereset indításával. 

A keresetlevelet (3 példányban) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál, 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, 2011. december 2.

Dr. Oravecz Márton
elnök

nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.
Kapja:

1. Ügyfél.
2. Irattár. 

(296/2011.)
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