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TÁRGY: Savvy gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali 
és felhasználási engedélyének 
módosítása

A  Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal,  mint  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  (a 
továbbiakban:  Engedélyező hatóság) a  Rotam Agrochemical Europe Ltd. (Camrascan House,  
Minerva Business Park, Peterborough, PE2 6QR, Egyesült Királyság) ügyfél kérelmére a  Savvy 
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  Savvy gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali  és felhasználási 
engedélyének  megadásáról  szóló  02.5/10390-2/2010.  MGSZHK  számú  határozatot  –  egyéb 
rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
A készítmény felhasználási köre bővül: tavaszi árpában, rozsba, zabban, tritikáleban és vasúti 
pályatesteknél is felhasználható lesz.
 
4, A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra Károsító Kijuttatáshoz szükséges
szer(g/ha)        víz(l/ha) 

mennyisége
Kalászosok (őszi búza, 
tavaszi búza, őszi árpa, 
tavaszi árpa, rozs, tritikále)

Magról kelő kétszikű 
gyomnövények, 
Cirsium arvense

20-30 200-300

Vasúti pályatestek Totális gyomirtás 60-80 200-300
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Kultúra Kezelések 
maximális  

száma

Két kezelés közt  
eltelt minimális  
időtartam (nap)

Az utolsó kezelés  
fenostádiuma

Kalászosok (őszi 
búza, tavaszi búza, 
őszi árpa, tavaszi 
árpa, rozs, zab, 
tritikále)

1 - 2 nóduszos állapot
BBCH 32

Vasúti pályatestek 2 90 -

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítményt posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 3 leveles állapotától a két nóduszos 
állapotig. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles korukban, a ragadós galaj  (Galium 
aparine) 1-3 levélörvös fejlettségekor, a mezei acat  (Cirsium arvense) tőlevélrózsás állapotában a 
legérzékenyebb  a  készítményre.  Erős  gyomosodás  fejlettebb  gyomnövények  ellen  az 
engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni. 
A  gyomirtó  hatás  fokozására  a  permetléhez  nedvesítőszer  hozzáadása  szükséges  annak  
engedélyokiratában meghatározott dózisában!
Vasúti  pályatestek  totális  gyomirtására  glifozát  hatóanyagú  készítmények  engedélyokiratukban 
meghatározott  magasabb  dózisával  kombinációban  kell  alkalmazni,  posztemergensen  kijuttatva. 
Hatásfokozó  adalékanyag  hozzáadásával  a  gyomirtó  hatás  fokozható.  Erős  gyomosodásnál, 
fejlettebb  gyomnövények  esetében  az  engedélyokiratban  meghatározott  magasabb  dózisban kell 
kijuttatni.   

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

II. Az engedélyokirat 5.2.2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 

kultúra várakozási idő  (nap)

kalászosok (őszi búza, tavaszi 
búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, 
tritikále), vasúti pályatestek

Előírás szerű felhasználás esetén előírása 
nem szükséges

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 Törvényszéktől  a 
határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. 
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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.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2012. április 19.

Dr. Oravecz Márton
elnök

nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja: 
1. Ügyfél.
2. Irattár. (76/2012)
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