
 

 

 
 
 

 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: 
engedélyező hatóság) az Arysta LifeScience Magyarország Kft. (1023 Budapest, Bécsi út 3-5.) által 
képviselt Arysta LifeScience S.A.S. (Route d’ Artix BP 80. 64150 Noguéres, Franciaország) ügyfélnek 
a Select 240 EC gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének 
módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T :  
 
A Select 240 EC gyomirtó permetezőszer 24310/1997. FM számú határozattal kiadott forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélyét - egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak 
szerint módosítja:  
 
I.  Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
 
4. Felhasználásra vonatkozó előírások: 
 

Kultúra Károsító 

A kijuttatáshoz 
szükséges A kezelés ideje 

(fenológiai állapot 
szerint) szer (l/ha) víz (l/ha) 

burgonya 
egyszikű 

gyomnövények 
0,3-1,2 200-300 

2 leveles állapottól 
virágzás kezdetéig 

(BBCH 12-61) 

cukorrépa 
egyszikű 

gyomnövények 
0,3-1,2 200-300 

2 leveles állapottól 
virágzás kezdetéig 

(BBCH 12-61) 

napraforgó 
egyszikű 

gyomnövények 
0,3-1,2 200-300 

2 leveles állapottól 
virágzás kezdetéig 

(BBCH 12-61) 

szója 
egyszikű 

gyomnövények 
0,3-1,2 200-300 

2 leveles állapottól 
virágzás kezdetéig 

(BBCH 12-61) 

paradicsom 
egyszikű 

gyomnövények 
0,3-1,2 200-300 

2 leveles állapottól 
virágzás kezdetéig 

(BBCH 12-61) 

mustár 
egyszikű 

gyomnövények 
0,3-1,2 200-300 

2 leveles állapottól 
virágzás kezdetéig 

(BBCH 12-61) 

erdészet 
egyszikű 

gyomnövények 
0,3-1,2 200-300 

fenológiai megjelölés 
nélkül 
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Kultúra Károsító 

A kijuttatáshoz 
szükséges A kezelés ideje 

(fenológiai állapot 
szerint) szer (l/ha) víz (l/ha) 

borsó 
egyszikű 

gyomnövények 
0,3-1,2 200-300 

2 leveles állapottól 
virágzás kezdetéig 

(BBCH 12-61) 

őszi káposztarepce 
egynyári egyszikű 

gyomnövények 
őszi búza árvakelés 

0,4-0,6 200-300 
2 leveles állapottól 

tőlevélrózsás állapotig 
(BBCH 12-18) 

 
 
Előírt növényvédelmi technológia: 
 
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! 
 
Borsó, burgonya, cukorrépa, mustár, napraforgó, paradicsom, szója kultúrákban, 2 leveles 
állapotától virágzás kezdetéig, az egyszikű gyomnövények posztemergens gyomirtására használható. A 
kezelést az egynyári gyomnövények 1-3 leveles állapotában 0,3 l/ha, az ettől idősebb egyedek esetében 
0,4 l/ha mennyiséggel kell elvégezni. Évelő gyomnövények ellen a dózist gyomnövénytől függően kell 
meghatározni, fenyércirok 0,7-0,8 l/ha, tarackbúza 0,8-1,0 l/ha, csillagpázsit, nád irtására 1,2 l/ha az 
alkalmazandó mennyiség. Az évelő gyomnövények esetében kezelést azok 15-20 cm-es fejlettségénél 
lehet végrehajtani. 
 
Őszi káposztarepcében őszi búza árvakelés ellen, az őszi búza 1-3 leveles állapotában 0,4 l/ha dózisban, 
1-3 levelesnél fejlettebb, bokrosodás kezdetén lévő árvakelés esetén 0,6 l/ha dózisban kell alkalmazni. 
 
A permetezéshez a gyom fejlettségétől függően hektáronként 200-300 l/ha vizet, finom porlasztással 
célszerű felhasználni.  
 
A megfelelő hatáskifejtéshez tapadásfokozó adalékanyag hozzáadása szükséges. 
 
II. Az engedély 5. pontjának Élelmezés-egészségügyi várakozási idő része az alábbiak szerint módosul: 
 
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 
 

kultúra  
várakozási idő 

(nap) 
burgonya, cukorrépa, 
napraforgó, szója, 
paradicsom, mustár, őszi 
káposztarepce, erdészet  

az előírt növényvédelmi technológia esetén 
előírása nem szükséges 

borsó 25 
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III. Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
10. Az engedély érvényessége: 2018. február 28. 
 
IV. Az engedélyokirat az alábbi 11. ponttal egészül ki 
 
11. Kiszerelés, csomagolás:  
 
a kiszerelés térfogata/tömege:1 liter, 5 liter 
a csomagolószer anyaga:    PE palack/kanna 
 

A 24310/1997. FM számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat „Melléklet 1. pontja”  
része hatályát vesztette. 

 
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 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 postára adni. 
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INDOKOLÁS 
 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2013. február 22. 
 
 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 
 

 
 

Jordán László 
igazgató 

 
P.H. 

 
 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselője  
2. Irattár 

 
(3/2013) 


