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TÁRGY: Emblem gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali 
és felhasználási engedélyének 
módosítása 

 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a Nufarm Hungária Kft. (Budapest, Dayka Gábor u.3) által 
képviselt NuFarm GmbH & Co KG . (Ausztria) ügyfélnek az Emblem 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 az Emblem gyomirtó permetezőszer 786/2006. NTKSZ számú 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint módosítja:  

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

A készítmény felhasználási köre bővült, vöröshagymában is felhasználható lesz. 

6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:  
 
Kultúra Károsító Kezelések 

maximális 
száma 

Kezelések 
közötti 

minimális 
idő 

(nap) 

A kijuttatáshoz 
szükséges 

szer(kg/ha)        
víz(l/ha)  

mennyisége 
 

Kezelés utolsó 
időpontja 

(fenológiához 
viszonyítva) 

kukorica 
(takarmány, 
csemege, 
vetőmag) 

magról kelő 
kétszikű 

gyomnövények 

1 – 1,2-1,5 200-300 10-20 cm-es 
fejlettség, 3-5 leveles 

állapot 
BBCH 13-15 

vöröshagyma magról kelő 
kétszikű 

gyomnövények 

2 10 1,0 300-400 hagymafej-képződés, 
fejesedés kezdete 

BBCH 41 
 
Előírt növényvédelmi technológia: 
Kukoricában (takarmány, csemege, vetőmag) a készítményt posztemergensen kell kijuttatni a 
kultúrnövény 10-20 cm-es, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles fejlettségénél. 
A készítménynek talajon keresztüli hatása nincs, csak a kezelés idején meglévő gyomnövényeket 
pusztítja el. 25 °C feletti hőmérséklet esetén fitotoxikus tüneteket okozhat a kultúrnövényen. 
Olajtartalmú készítményekkel TILOS keverni! 
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Kukoricavonalak esetében LIMMCI 29, KW 1472, LIMUKM 1 vonalakban nem alkalmazható, 
egyéb kukoricavonalak gyomirtásánál a szer használatára vonatkozóan a fajtafenntartó 
véleményét is meg kell kérni. 

Vöröshagymában a készítményt posztemergensen kell kijuttatni legkorábban a vöröshagyma 3-4 
leveles állapotában 1,0 kg/ha-os dózisban. A készítmény tartamhatással nem rendelkezik, a gyomok 
újra kelése esetén a kezelés megismételhető. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles 
állapotukban a legérzékenyebbek a kezelésre. Csapadékos időjárás esetén a kezelést 2-3 
csapadékmentes napot követően végezzük, hogy a vöröshagyma levelén a védő viaszréteg újból 
megerősödhessen. Csak ép, egészséges levélzetű hagymát szabad kezelni, a készítményt 25 °C 
feletti hőmérsékleten a fokozott fitotoxicitási veszély miatt tilos kijuttatni. 

A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetőleg a késő 
délutáni, esti órákban. 

A permetléhez nedvesítőszer, adjuvánst tartalmazó kombinációs partner, ill. műtrágya 
hozzáadása tilos! 

Csapadéktól, harmattól nedves növényállományt tilos permetezni!   

Légi kijuttatás: nem engedélyezett 

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

8. várakozási idők 
a, Munkaegészségügyi várakozási idő: 0  nap 
b, Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  
 

kultúra  
várakozási idő 

(nap) 
kukorica (takarmány, 
csemege, vetőmag) 

56 

vöröshagyma 28 

 

II. Az engedélyokirat az alábbi 14. ponttal egészül ki: 

14. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:  
14.1. A kiszerelés térfogata/tömege: 0,5 kg, 1,0kg 

14.2. A csomagolószer anyaga: vízoldható tasak   

 
 
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 200.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett. 

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.  
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A keresetlevelet (3 példányban) a NÉBIH -nél 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, 2013. február 1. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 

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

(31/2013.) 


