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

szerv, engedélyező hatóság a Mecsekerdő Zrt. (7600 Pécs, Rét u. 8.) 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 

 

- Tomigan 250 EC (250 g/l fluroxipir) gyomirtó szer 48.361/2000. FVM számú engedélyében 

foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását erdészetben (bükk, tölgy, cser erdőterületeken), 

másodéves és idősebb folyamatos erdősítéseknél, továbbá vágásterületeken 

 

2020. március 3-tól 2020. április 30-ig 

 

és 

 

2020. szeptember 15-től 2020. október 30-ig 

 

- Calaris Pro (50 g/l mezotrion, 326 g/l terbutilazin) gyomirtó szer 04.2/3528-1/2012. NÉBIH számú 

engedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását erdészetben (bükk, csertölgy, 

kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, feketedió és egyéb elegy fafajok) makkvetése és csemete 

ültetése és csemetekerti makkvetés, továbbá másod- és harmadéves erdősítésekben 

- Lumax (37,5 g/l mezotrion+375 g/l S-metolaklór+125 g/l terbutilazin) gyomirtó szer 47179/2004. 

FVM számú engedélyében foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását erdészetben (bükk, 

csertölgy, kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, feketedió és egyéb elegy fafajok) makkvetése és 

csemete ültetése és csemetekerti makkvetés, továbbá másod- és harmadéves erdősítésekben 

 

2020. február 17-től 2020. június 16-ig 

 

- Mezzo (200 g/kg metszulfuron-metil) gyomirtó szer 04.2/4002-1/2017. NÉBIH számú engedélyében 

foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását erdészeti területeken másodéves vagy idősebb 

erdősítésekben, továbbá vágásterületeken 

- Savvy (200 g/kg metszulfuron-metil) gyomirtó szer 04.2/4010-1/2017. NÉBIH számú engedélyében 

foglaltaktól eltérő szükséghelyzeti felhasználását erdészeti területeken másodéves vagy idősebb 

erdősítésekben, továbbá vágásterületeken 

 

2020. március 1-től 2020. május 30-ig 

 

és 

 

2020. augusztus 15-től 2020. szeptember 12-ig 

 

engedélyezi.  

 

 

 

 

Ikt. sz.: 6300/622-3/2020 
Tárgy: Tomigan 250 EC, Calaris Pro, Lumax, 
Mezzo- és Savvy gyomirtó szer 
szükséghelyzeti felhasználása erdőben és 
csemetekertekben 
(Mecsekerdő Zrt.) 
Ügyintéző: Husz Bendegúz Károly 
Oldalak száma: 4 



 

 

 

A kérelmező termelői körének saját felelősségére: 

 a Tomigan 250EC gyomirtó permetezőszer felhasználható erdészeti kultúrákban (kizárólag bükk, 

tölgy, cser erdőterületeken), másodéves és idősebb folyamatos erdősítéseknél, kora tavasszal a 

célkultúra rügyeinek pattanása előtt az első felmelegedések után és ősszel a célkultúra lombvesztése 

után szeder, vadrózsa, kökény és egyéb kétszikű lágyszárú és fásszárú gyomok ellen, 1,0 l/ha 

dózisban, 20-300 l/ha permetlével földi kijuttatással. Tavaszi kezeléskor a célkultúra rügyeinek 

megduzzadását követően fitotoxicitási veszély miatt tilos a permetezés! Vágásterületek kezelésére a 

teljes engedélyezett időszakban felhasználható szeder, vadrózsa, kökény és egyéb kétszikű 

lágyszárú és fásszárú gyomok ellen 1,0 l/ha dózisban, 20-300 l/ha permetlével földi kijuttatással. A 

gyomirtó hatás fokozása céljából tapadásfokozó és ammónium-nitrát műtrágya hozzáadása javasolt. 

 

 a Calaris Pro gyomirtó permetezőszer felhasználható erdészeti kultúrákban bükk, csertölgy, 

kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, fekete dió és egyéb elegy fafajokban magról kelő egy- és 

kétszikű gyomok elleni védekezésre tavaszi gyomkorlátozásra 1,8-2,3 l/ha dózisban, 20-200 l/ha 

permetlével földi kijuttatással. Makkvetésekben a kezeléseket közvetlenül a vetés után a makkok 

kicsírázása előtt kell elvégezni. Későbbi időpontban a kezelés fitotoxikus tüneteket okozhat. 

Másod- és harmadéves erdősítésekben kora tavasszal, rügypattanás előtt kell a kezeléseket 

elvégezni. A készítményhez felületi feszültségcsökkentő és tapadást elősegítő adalékanyag 

hozzáadása javasolt. 

 a Lumax gyomirtó permetezőszer felhasználható erdőalkotó területeken bükk, csertölgy, kocsányos 

tölgy, kocsánytalan tölgy, fekete dió és egyéb elegy fafajok kultúrákban magról kelő egy- és 

kétszikű gyomok elleni védekezésre tavaszi gyomkorlátozásra 4,0-5,0 l/ha dózisban, 20-300 l/ha 

permetlével földi kijuttatással. Makkvetésekben a kezeléseket közvetlenül vetés után a makkok 

kicsírázása előtt kell elvégezni. Későbbi időpontban a kezelés fitotoxikus tüneteket okozhat. 

Másod- és harmadéves erdősítésekben kora tavasszal, rügypattanás előtt kell a kezeléseket 

elvégezni. A készítményhez felületi feszültségcsökkentő és tapadást elősegítő adalékanyag 

kombinálása javasolt. 

 A Mezzo gyomirtó permetezőszer felhasználható erdészeti kultúrákban (2 éves és idősebb bükk, 

tölgy, cser, és elegyes lombos állományokban) magról kelő és évelő kétszikű gyomok elleni 

védekezésre kora tavasszal a célkultúra rügyeinek pattanása előtt az első felmelegedések után 40-

100 g/ha dózisban. Az elegyes lombos fafajokon végzett kezelések előtt érzékenységi vizsgálatokat 

kell végezni. A tankkeverékhez felületi feszültségcsökkentő illetve tapadást elősegítő adalékanyag 

használata nem javasolt. A háti gépes, motoros permetezéseket sorkezelések formájában vagy 

foltszerűen kell elvégezni a terület gyomosodásának mértéke szerint 20-300 liter/ha permetlé 

felhasználásával. Sorkezeléseknél a munkaszélesség 60-80 cm. Vágásterületek kezelésére a teljes 

engedélyezett időszakban felhasználható magról kelő és évelő kétszikű gyomok ellen 40-100 g/ha 

dózisban, 20-300 l/ha permetlével földi kijuttatással. 

 A Savvy gyomirtó permetezőszer felhasználható erdészeti kultúrákban (2 éves és idősebb bükk, 

tölgy, cser, és elegyes lombos állományokban) magról kelő és évelő kétszikű gyomok elleni 

védekezésre kora tavasszal a célkultúra rügyeinek pattanása előtt az első felmelegedések után 40-

100 g/ha dózisban. Az elegyes lombos fafajokon végzett kezelések előtt érzékenységi vizsgálatokat 

kell végezni. A tankkeverékhez felületi feszültségcsökkentő illetve tapadást elősegítő adalékanyag 

használata nem javasolt. A háti gépes, motoros permetezéseket sorkezelések formájában vagy 

foltszerűen kell elvégezni a terület gyomosodásának mértéke szerint 20-300 liter/ha permetlé 

felhasználásával. Sorkezeléseknél a munkaszélesség 60-80 cm. Vágásterületek kezelésére a teljes 

engedélyezett időszakban felhasználható magról kelő és évelő kétszikű gyomok ellen 40-100 g/ha 

dózisban, 20-300 l/ha permetlével földi kijuttatással. 

 

A készítmények hatékonyságáról és szelektivitásáról a kérelmező köteles adatokat szolgáltatni (kijuttatás 

helye, kezelési információk, alkalmazástechnikai adatok, hatékonysági és szelektivitási adatok 

kultúránként legalább 2 területről). 

 

Erdészetben előírásszerű felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem 

szükséges. A kezelt területen az ehető növények, gyógynövények, gombák és vadon termő gyümölcsök 



 

 

 

gyűjtése tilos! 

 

A felhasználók kötelesek a kezelés időpontjáról - annak megkezdése előtt - tájékoztatni a területileg illetékes 

növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalt. 

 

A készítmények felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi óvórendszabályokat és 

környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.  

 

A kezelés kizárólag növényvédelmi szakmérnök felügyeletével történhet. 

 

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. február 27.                                                                

 

 

 

 

  Jordán László 

  igazgató  

  

 

http://anyk.nebih.gov.hu/

