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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 
továbbiakban: engedélyező hatóság) 
Alkotás utca 50.) által képviselt Bayer CropSciences S.A.S.
ügyfél részére a Pardner gyomirtó 
engedélyének módosítása tárgyában 

Az engedélyező hatóság a Pardner
engedélyének megadásáról szóló 
02.5/11216-2/2010. MGSZHK 
változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint
 

 
 
A 02.5/11216-2/2010. MGSZHK
szövegrész lép:  
 
 
4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó el
 
 
kultúra 

 
károsító 

kukorica 
(takarmány) 

magról kelő kétszik
gyomnövények, 
árvakelésű napraforgó

Kalászosok 
(őszi búza, őszi 
árpa, tavaszi 
árpa, rozs, 
tritikále, durum 
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magról kelő kétszik
gyomnövények, 
árvakelésű napraforgó
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04.2/582-1/2013. 
 

TÁRGY: Pardner gyomirtó permetez
forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása

biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc
ő hatóság) a Bayer Hungaria Kft, BayerCropSciences

Bayer CropSciences S.A.S. (69266 Lyon Cedex 09 Franciaország)
gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 

engedélyének módosítása tárgyában hivatalból indult eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t: 

Pardner gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 
megadásáról szóló 22244/1987. MÉM számú határozat módosítás

 számú határozatának Mellékletét – egyéb rendelkezések 
az alábbiak szerint: 

m ó d o s í t j a. 
 

2/2010. MGSZHK számú határozat Mellékletének 4. pontja helyébe az alábbi 

 szer felhasználására vonatkozó előírások:  

kezelések 
maximális 

száma 

A kijuttatáshoz 
szükséges 

szer                víz
mennyisége 

       l/ha       l/ha 
ő kétszikű 

gyomnövények, 
ű napraforgó 

1 1,5 200-250

ő kétszikű 
gyomnövények, 

ű napraforgó 

1 1,0-1,5 200-250
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gyomirtó permetezőszer 
hozatali és felhasználási 

engedélyének módosítása 

élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
Bayer Hungaria Kft, BayerCropSciences (1124, Budapest 

(69266 Lyon Cedex 09 Franciaország)  
forgalomba hozatali és felhasználási 

meghozta az alábbi 

forgalomba hozatali és felhasználási 
módosítása tárgyában kiadott 

egyéb rendelkezések 

4. pontja helyébe az alábbi 

A kijuttatáshoz 

szer                víz 
 
 

utolsó kezelési 
fenostádium 

250 6 leveles (BBCH 
16) 

250 2 nódusz (BBCH 
32) 
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Előírt növényvédelmi technológia: 

A készítményt posztemergensen kell kijuttatni a kukorica 6 leveles, a magról kelő kétszikű 
gyomnövények, napraforgó árvakelés 2-4 valódi leveles fejlettségénél. A készítménynek talajon 
keresztüli hatása nincs, csak a kezelés idején meglévő gyomnövényeket pusztítja el, 25 C fok feletti 
hőmérséklet esetén perzselésben megnyilvánuló fitotoxikus tüneteket okozhat a kukoricán. Évelő 
kétszikű gyomnövények ellen 2,4-D, dikamba hatóanyagú készítményekkel célszerű kombinálni. 

Kalászosokban a bokrosodás kezdetétől, két nóduszos állapotig kell kijuttatni a magról kelő 
kétszikű gyomfajok, árvakelésű napraforgó 2-4 valódi leveles fenológiájában. Évelő kétszikű 
gyomfajok ellen 2,4-D, MCPA, dikamba hatóanyagú készítményekkel kombinációban célszerű 
alkalmazni.   

Olajtartalmú készítményekkel TILOS keverni!   
 
Légi kijuttatás: nem engedélyezett 

 

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat előírásai alapján 
készült 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 Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset 
indításával.  
A keresetlevelet (3 példányban) a NÉBIH -nél 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, 2013. február 5. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 

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

 
(29/2013.) 


