
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELŐADÓ: Lázár Nelli 
HATÁROZATSZÁM: 04.2/6535
OLDALAK SZÁMA: 4 
MELLÉKLET: - 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
továbbiakban: engedélyező hatóság) 
képviselt Bayer CropScience S.A.S. (16 rue Jean
Franciaország) ügyfélnek hivatalból indult eljárásra
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének 
meghozta az alábbi 

Az engedélyező hatóság a glufozinát
permetezőszer 04.2/8164-1/2011.
– egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett 

 

I. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó el
 

Kultúra Károsító

almatermésűek 
(alma, körte, birs) 
3 évesnél idősebb 

magról kel
egy- és kétszik
gyomnövények

csonthéjasok 
(kajszi, őszibarack, 
cseresznye, meggy, 

szilva, ringló) 
3 évesnél idősebb 

magról kel
egy- és kétszik
gyomnövények

szőlő 
(bor és csemegeszőlő) 

3 évesnél idősebb 

magról kel
egy- és kétszik
gyomnövények

Nemzeti 
Növény

1 

04.2/6535-1/2013. 
TÁRGY: Finale 14 SL gyomirtó 
permetezőszer forgalomba
felhasználási engedélyének módosítása

biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
ő hatóság) a Bayer Hungária Kft. (1123 Budapest, Alkotás u.

CropScience S.A.S. (16 rue Jean-Marie Leclair, CP 106, F-69266 Lyon, Cedex 09, 
hivatalból indult eljárásra a Finale 14 SL gyomirtó permetez

forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének hivatalból történő módosítása tárgyá

h a t á r o z a t o t: 

glufozinát hatóanyagot tartalmazó Finale 14 SL 
1/2011. MGSZH számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét 

egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja: 

pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 szer felhasználására vonatkozó előírások:  

Károsító 
Kijuttatás 

módja 

A kijuttatáshoz 
szükséges 

szer 
(l/ha) 

víz
(l/ha)

magról kelő 
és kétszikű 

gyomnövények 

Csak 
sávkezeléssel 

vagy 
foltkezeléssel 

4,0-5,0 300-400

magról kelő 
és kétszikű 

gyomnövények 

Csak 
sávkezeléssel 

vagy 
foltkezeléssel 

4,0-5,0 300-400

magról kelő 
és kétszikű 

gyomnövények 

Csak 
sávkezeléssel 

vagy 
foltkezeléssel 

4,0-5,0 300-400
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gyomirtó 
forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélyének módosítása 

felügyeleti szerv (a 
Bayer Hungária Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) által 

69266 Lyon, Cedex 09, 
gyomirtó permetezőszer 

módosítása tárgyában 

Finale 14 SL gyomirtó 
számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét 

az alábbiak szerint módosítja:  

kijuttatáshoz 
 A kezelés 

időpontja 
 víz 

(l/ha) 

400 a gyomnövények 
10-20 cm-es 
fejlettségi állapota 

400 a gyomnövények 
10-20 cm-es 
fejlettségi állapota 

400 a gyomnövények 
10-20 cm-es 
fejlettségi állapota 
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mezőgazdaságilag nem 
művelt területek  
(utak, útpadkák,  

ipari létesítmények, 
üzemanyagtöltő 

állomások, repülőterek, 
vasúti pályatestek, 

elektromos vezetékek, 
gázvezetékek, 

kőolajvezetékek) 
 

magról kelő 
egy- és kétszikű 
gyomnövények 

Csak 
sávkezeléssel 

vagy 
foltkezeléssel 

4,0-5,0 300-400 a gyomnövények 
10-20 cm-es 
fejlettségi állapota 

 
Előírt növényvédelmi technológia: 
 
Egy vegetációs időszakban a készítmény csak egy alkalommal használható fel! 
 
A készítmény csak sávkezelés vagy foltkezelés formájában juttatható ki! 
 
3 évesnél idősebb almatermésűekben (alma, körte, birs), csonthéjasokban (kajszi, őszibarack, 
cseresznye, meggy, szilva, ringló) és szőlőben (bor és csemegeszőlő) illetve mezőgazdaságilag 
nem művelt területeken (utak, útpadkák, ipari létesítmények, üzemanyagtöltő állomások, 
repülőterek, vasúti pályatestek, elektromos vezetékek, gázvezetékek, kőolajvezetékek) a 
permetezést akkor kell elvégezni, amikor a gyomnövények intenzív növekedési szakaszukban (10-
20 cm) vannak.  
A kezelés során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a kultúrnövény zöld részeire ne kerüljön, mert 
azokat károsítja, megperzseli!  
A készítmény a zöld növényi részek leperzselésével fejti ki a hatását, talajon keresztüli tartós hatása 
nincs. 
Nehezen irtható, vagy fejlettebb gyomnövények ellen az engedélyokiratban meghatározott 
magasabb dózisban kell alkalmazni. 
Foltkezelés esetén 1,0-1,4 %-os töménységű permetlében kell kijuttatni. 
 
Légi kijuttatás:   nem engedélyezett 
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II. Az engedélyokirat 5.2.2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  
 

kultúra  
várakozási idő 

(nap) 
almatermésűek (alma, körte, birs) 14 nap 
csonthéjasok (kajszi, őszibarack, 
cseresznye, meggy, szilva, ringló) 

14 nap 

szőlő (bor és csemegeszőlő) 14 nap 
mezőgazdaságilag nem művelt 

területek  
(utak, útpadkák,  

ipari létesítmények, üzemanyagtöltő 
állomások, repülőterek, vasúti 

pályatestek, elektromos vezetékek, 
gázvezetékek, kőolajvezetékek) 

 

az előírt növényvédelmi technológia szerinti 
felhasználás esetén nem szükséges 

Az ügyfél köteles a raktárában, vagy már forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén a jelen 
határozatnak megfelelő módosításokat kiegészítő címkével, vagy átcímkézéssel feltüntetni 
legkésőbb 2014. február 28-ig. Az új gyártási tételek csak a jelen határozat alapján jóváhagyott 
címkeszöveggel kerülhet forgalomba. Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell 
nyújtani elektronikus formában az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából. 

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. 
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INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2013. október 31. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 

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

 
(380/2013.) 


