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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), mint élelmiszerlánc-felügyeleti
szerv, engedélyező hatóság Silvestris & Szilas Kft (2144 Kerepes, Vasút út 42.) képviseletében eljáró
Gyógynövény Szövetség és Terméktanács (1118 Budapest, Ménesi út 44.), mint ügyfél kérelmére indult
hatósági eljárásban meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
Az engedélyező hatóság


a Lontrel 300 (300 g/l klopiralid) gyomirtó szer 45.562/1999. FVM számú engedélyében
foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását a fenti ügyfél kérelmére 11,1 hektáron
édesköményben magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen földi permetezéssel kijuttatva
és



a Lentagran WP (450 g/kg piridát) gyomirtó szer 6300/13380-1/2019 NÉBIH számú engedélyében
foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását a fenti ügyfél kérelmére 11,1 hektáron
édesköményben magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen földi permetezéssel kijuttatva
és



az Agil 100 EC (100 g/l propaquizafop) gyomirtó szer 6300/13190-1/2019 NÉBIH számú
engedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását a fenti ügyfél kérelmére 11,1
hektáron édesköményben magról kelő egyszikű gyomnövények ellen földi permetezéssel kijuttatva
2020. március 25-től 2020. július 22-ig
engedélyezi.

A kérelmező termelői körének saját felelősségére:


A Lontrel 300 felhasználható édeskömény kultúrában állománykezeléssel fészkes virágzatú
kétszikű gyomnövények ellen 0,2-0,4 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével. A kezeléseket a
kultúrnövény hajtásainak 10-15 cm-es nagyságánál kell elvégezni. A magról kelő kétszikű
gyomnövények 2-4 valódi leveles, a mezei acat tőlevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a
készítményre.
Előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő 60 nap. A megengedett
szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete állapítja meg.



A Lentagran WP felhasználható édeskömény kultúrában állománykezeléssel a kultúrnövény
szikleveles fejlettségétől a 4 leveles fejlettségéig, a magról kelő kétszikű gyomnövények ellen
osztott kezelés formájában, 0,75 + 0,75 kg/ha-os dózisban 200-300 l/ha permetlével. Az első
kezelést a kultúrnövény szikleveles fejlettségétől a gyomosodástól függően lehet végrehajtani. A
második kezelést ezt követően 7-14 nap múlva célszerű elvégezni.
Előírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő 90 nap. A
megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete

állapítja meg.


Az Agil 100 EC felhasználható édeskömény kultúrában állománykezeléssel magról kelő egyszikű
gyomnövények és fenyércirok ellen 0,5-1,0 l/ha dózisban 200-300 l/ha permetlével.
Előírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő 60 nap. A
megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete
állapítja meg.

A kezelt termény kizárólag illóolaj előállításhoz és kozmetikai alapanyagként használható fel! Élelmezési
és takarmányozási célra tilos felhasználni!
A készítmények hatékonyságáról és szelektivitásáról a kérelmező köteles adatokat szolgáltatni (kijuttatás
helye, kezelési információk, alkalmazástechnikai adatok, hatékonysági és szelektivitási adatok kultúránként
legalább 2 területről).
A készítmények felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi óvórendszabályokat és
környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.
A felhasználó köteles a kezelés időpontjáról - annak megkezdése előtt - tájékoztatni a területileg illetékes
növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalt.
Jelen hatósági eljárás illetékmentes.
Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.
A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak 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, 2020. március 24.

Jordán László
igazgató

