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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint élelmiszerlánc-

felügyeleti szerv, engedélyező hatóság a Syngenta Kft. (1117 Budapest, Alíz u. 2. 5. emelet), 

ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T .  

 

Az engedélyező hatóság a fenti ügyfél kérelmére a Dual Gold 960 EC (960 g/l S-metolaklór) 

gyomirtó szer 02.5/1837/2/2009. MgSzHK számú engedélyében foglaltaktól eltérő 

szükséghelyzeti felhasználását Magyarország egész területén legfeljebb 1000 hektáron zeller 

kultúrában magról kelő egyszikű gyomnövények ellen földi gépes kijuttatással 

 

2021. május 10-től 2021. szeptember 6-ig  

 

engedélyezi.  

 

A kérelmező felhasználói körének a saját felelősségére: 

 

 A Dual Gold 960 EC gyomirtó szer felhasználható zeller kultúrában magról kelő 

egyszikű gyomnövények ellen, a palánták kiültetése előtt 1,25-1,4 l/ha dózisban 

200-300 l/ha permetlével földi gépes kijuttatással. A készítményt jól elmunkált, 

aprómorzsás talajfelszínre kell kijuttatni 150-200 mikron nagyságú cseppmérettel. 

Szervesanyagban gazdagabb, kötöttebb talajokon magasabb dózisban kell 

felhasznáni. 1%-nál alacsonyabb szervesanyag-tartalmú talajokon alkalmazása 

nem javasolt. 

A készítmény a következő gyomnövények ellen jó hatékonyságú: Echinochloa 

crus-galli (kakaslabfű), Setaria viridis (zöld muhar), Setaria pumila (fakó muhar), 

Setaria verticillata (ragadós muhar), Sorghum halepense (fenyércirok, magról 

kelő egyedek), Digitaria sanguinalis (pirók ujjasmuhar). 

 

A készítmény hatékonyságáról és szelektivitásáról a kérelmező köteles adatokat 

szolgáltatni (kijuttatás helye, kezelési információk, alkalmazástechnikai adatok, 

hatékonysági és szelektivitási adatok kultúránként legalább 2 területről). 

 

Zellerben előírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő 

előírása nem szükséges.  
 

Jelen határozat alapján a szükséghelyzeti felhasználás a fenti készítményekre, mint referencia 

termékre hivatkozó, azonos összetételű, klón engedéllyel rendelkező termékekre is 

vonatkoztatható. 

 

A készítmény felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi 
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óvórendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.  

 

Jelen hatósági eljárás díja 150.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles megfizetni. 

 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

 

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított 

harminc napon belül a NÉBIH-hez kell benyújtani. 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 

a keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhető 

elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani. 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban 

tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt 

igazolásnak helye nincs. 

 

Indokolás  

 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

Budapest, 2021. május 10. 

 

 Jordán László 

 igazgató   
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