
 
 
 
 
 
 

ELŐADÓ: Lázár Nelli 
HATÁROZATSZÁM: 04.2/7026-1/2012. 
OLDALAK SZÁMA: 4 oldal 
MELLÉKLET: - 

TÁRGY: Galigan 240 EC gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a Makhteshim Agan Hungary Zrt. (1037 Budapest, 
Montevideo u. 6.) által képviselt Agan Chemical Manufacturers Ltd., (Izrael) ügyfélnek 
hivatalból indult eljárásra a Galigan 240 EC gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása tárgyában meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t: 

Az Engedélyező hatóság a Galigan 240 EC gyomirtó permetezőszer 11518/2002. FVM számú 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint módosítja:  

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

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: 
 

Kultúra Károsító 

A kijuttatáshoz 
szükséges 

szer (l/ha) víz (l/ha) 
mennyisége 

Kezelés ideje 
(fenológiai állapot 

szerint) 

napraforgó 
magról kelő 

kétszikű 
gyomnövények 

0,8-1,0 200-250 
vetés után, kelés előtt 

(BBCH 0)  

almatermésűek (alma, 
körte, birs, naspolya) 
(3 évesnél idősebb) 

magról kelő 
kétszikű 

gyomnövények 
1,0 250-300 

a magról kelő 
gyomnövények 2-4 

leveles (BBCH 12-14) 
állapota 

őszi- és kajszibarack, 
cseresznye, meggy  
(3 évesnél idősebb) 

magról kelő 
kétszikű 

gyomnövények 
1,0 250-300 

a magról kelő 
gyomnövények 2-4 

leveles (BBCH 12-14) 
állapota 

szőlő (borszőlő, 
csemegeszőlő) 
(3 évesnél idősebb) 

magról kelő 
kétszikű 

gyomnövények 
1,0 250-300 

a magról kelő 
gyomnövények 2-4 

leveles (BBCH 12-14) 
állapota 

vasúti pályatestek 
magról kelő 

kétszikű 
gyomnövények 

1,0 250-300 
fenológiai megjelölés 

nélkül 

vöröshagyma 
magról kelő 

kétszikű 
gyomnövények 

0,7-0,8 250-300 
három-négy leveles 

állapot (BBCH 13-14) 
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Előírt növényvédelmi technológia: 
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! 
 
Napraforgóban a készítményt a kultúrnövény vetése után kelése előtt, preemergensen kell 
kijuttatni. A jó gyomirtó hatás érdekében fontos a jól elmunkált, egyenletes, aprómorzsás 
talajfelszín. A magról kelő egyszikű gyomnövények elleni hatásának kiegészítésére a 
napraforgóban engedélyezett ilyen hatásspektrumú készítményekkel kombinálható, azok 
engedélyokiratukban meghatározott dózisban és technológiával. 

A 2-4 leveles napraforgóban a hirtelen lehulló csapadék a készítményt a talajról felverheti, ami 
levélperzselésben megnyilvánuló, átmeneti fitotoxicitást okozhat. A napraforgó ezt a hatást 
maradéktalanul kinövi. 

 

Almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya), őszi- és kajszibarack, cseresznye, meggy 
valamint szőlő (borszőlő, csemegeszőlő) kultúrákban, melyek 3 évesnél idősebbek, sávos 
sorpermetezéssel alkalmazható. Önmagában alkalmazva a magról kelő kétszikű gyomnövények 
ellen hatékony. A kijuttatás optimális időpontja a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles 
állapotában van. Egyszikű gyomnövények, valamint évelők ellen glifozát hatóanyagú készítmények 
engedélyezett dózisával kombinációban célszerű alkalmazni. 

A kijuttatás optimális időpontja a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles, a magról kelő 
egyszikűek 1-3 leveles, évelők esetében azok intenzív növekedési szakaszában van. A permetezés 
során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a kultúrnövény leveleire, hajtásaira, a fiatal ágakra ne 
kerüljön, mert azokat károsíthatja. 

 

Vasúti pályatestek gyomirtására glifozát hatóanyagú készítménnyel kombinációban kell 
alkalmazni, önmagában kijuttatva nem ad kellő hatékonyságot.  

 

Vöröshagymában a készítményt posztemergensen, legkorábban a hagyma 3-4 leveles állapotában 
lehet kijuttatni. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles állapotukban a 
legérzékenyebbek a készítményre. Csapadékos időjárás esetén a kezelést 2-3 csapadékmentes napot 
követően végezzük, úgy, hogy a hagyma levelén a védő viaszréteg újból megerősödhessen. Csak 
ép, egészséges levélzetű hagymát szabad kezelni, 25°C feletti hőmérsékleten tilos a készítmény 
kijuttatása. A kezelést követően fellépő esetleges depressziót a hagyma károsodás nélkül kiheveri. 
A permetléhez nedvesítőszer hozzáadása és más növényvédő szerrel való keverése tilos! 
 
Légi kijuttatás: nem engedélyezett 

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. 

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Törvényszéktől a 
határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával.  

A keresetlevelet (3 példányban) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál, a felülvizsgálni 
kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott 
küldeményként kell postára adni. 
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INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2012. december 18. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 

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

 
(384/2012.) 


