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

szerv, engedélyező hatóság a Pioneer Hi-Bred Termelő és Szolgáltató Zrt. (5540 Szarvas, Ipartelep) 

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 integrátori köréhez tartózó kukorica hibrid vetőmag termesztők 

részére a Victus 40 OD (40 g/l nikoszulfuron) gyomirtó szer 02.5/900/1/2010. MGSZHK számú 

engedélyokirattól eltérő szükséghelyzeti felhasználását 14.500 hektár kukorica hibrid 

vetőmagtermesztésben földi permetezés alkalmazással 
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engedélyezi.  
 

 

A  kérelmező integrátori körének a felelősségére: 
 

 A Victus 40 OD felhasználható önmagában kukorica hibrid vetőmagtermesztésben kukoricavonalak 

gyomirtására fenyércirok (Sorghum halepense) ellen 1,5 l/ha dózisban a kukorica 3-7 leveles 

állapotában 250-300 l/ha permetlé felhasználásával.  

A készítmény nem használható olyan területeken, ahol a kukorica vetése előtt szerves foszforsav-

észter típusú rovarölő szerrel talajfertőtlenítést végeztek. Szerves foszforsav-észterrel kezelt 

állományban csak a kezelést követő 7 nap elteltével végezhető a gyomirtás. 

Kukoricavonalak gyomirtásánál előzetesen a fajtafenntartó véleményét is meg kell kérni, a kezelések 

előtt. 

 

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

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

2 területről. 
 

Kukorica vetőmag termesztésben előírásszerű felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő 

betartása nem szükséges.  
 

A készítmény felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi óvórendszabályokat és 

környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.  

 

A kezelés kizárólag növényvédelmi szakmérnök felügyeletével történhet.  
 

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

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a 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. 

Ikt. sz.: 6300/612-2/2020 
Tárgy: Victus 40 OD szükséghelyzeti 
felhasználása kukorica hibrid vetőmag 
termesztésben 
(Pionner Hi-Bred Termelő és Szolgáltató Zrt.) 
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Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. 
 

 

 

 

Indokolás  

 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 
 

 

Budapest, 2020. március 19. 
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