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TÁRGY: Laudis gyomirtó permetezőszer 
forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal,  mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: Engedélyező hatóság), a Bayer Hungária Kft.  (1123 Budapest, Alkotás u 50) 
által  képviselt  Bayer  CropScience  AG.  (Alfred  Nobel  Str.  50,  D-40789  Monheim, 
Németország)  ügyfél  kérelmére  a  Laudis  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  Laudis  gyomirtó  permetezőszer  02.5/2006/2/2007.  MGSZHK 
számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint módosítja: 

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

6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

kultúra károsító

a kijuttatáshoz szükséges
szer                víz

mennyisége
l/ha                  l/ha

A kezelés utolsó 
időpontja

(fenológiához  
viszonyítva)

kukorica 
(takarmány, 

csemege, vetőmag)

magról kelő egy- és 
kétszikű 

gyomnövények
1,75-2,25 250-300 8 leveles állapot

mák
magról kelő egy- és 

kétszikű 
gyomnövények

1,75-2,25 250-300 8 leveles állapot

Előírt növényvédelmi technológia: 

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható fel! 

Kukoricában (takarmány, csemege, vetőmag) a készítményt posztemergensen kell kijuttatni 
a  kultúrnövény  fejlettségétől  függetlenül  8  leveles  állapotáig,  a  magról  kelő  kétszikű 
gyomfajok 2-4 valódi leveles, a magról kelő egyszikűek 1-3 leveles fenológiai stádiumában, 
azok gyökérváltásakor.  Fejlettebb  gyomnövények  ellen  az  engedélyokiratban  meghatározott 
magasabb dózisban kell alkalmazni.



04.2/1018-1/2012. MgSzH

A  hatástartam  fokozásának  céljából  terbutilazin  hatóanyagú  készítmények  engedélyezett 
dózisával  célszerű kombinálni,  évelő kétszikű gyomfajok (Convolvulus arvensis,  Calystegia 
sepium,  Cirsium arvense)  ellen  dikamba  hatóanyagú  készítmények  engedélyezett  dózisával 
javasolt  kombinálni.  Kombinációban való alkalmazáskor  a kijuttatást  a  partner  kukoricában 
megadott fenológiai határai, technológiai előírásai szabják meg.

Kukoricavonalak,  csemegekukorica  gyomirtásánál  a  szer  használatára  vonatkozóan  a 
fajtafenntartó  véleményét  is  meg  kell  kérni.  Kukoricavonalakban,  csemege  kukoricában 
kombinációban csak azokban engedélyezett készítményekkel juttatható ki.

Mákban a készítményt posztemergensen kell kijuttatni a mák 6-8 valódi leveles állapotában, 
amikor a legerősebb a védettséget biztosító viaszréteg a mákon. Csapadékos időjárás esetén a  
kijuttatással  2-3  napot  várni  kell  a  viaszréteg  regenerálódásáig!  A  kezelést  követően  az  
időjárási tényezők, illetve a mák egészségi állapotának függvényében  kismértékű, múlékony  
sárgulás (vagy sárga elszíneződés) fordulhat elő a mák növényeken.

A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles, a magról kelő egyszikű gyomfajok 
1-3 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

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

8. b, Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 

kultúra
várakozási idő

(nap)
kukorica (takarmány, csemege, 
vetőmag), mák

az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén 
előírása nem szükséges

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

12. Az engedély érvényessége: 2015. március 1.

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 250.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Törvényszéktől 
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.
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INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2012. március 5.

Dr. Oravecz Márton
elnök

nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete.
2. Irattár. 

(58/2012.)
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