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TÁRGY: Nuflon és Lingo gyomirtó
permetezőszerek szükséghelyzeti engedélye
mézontófűben és olajtökben.
(Belchim Crop Protection Hungary Kft.)

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
(továbbiakban: engedélyező hatóság) a Belchim Crop Protection Hungary Kft. (1124
Budapest, Jagelló út 14.) ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
Az engedélyező hatóság a fenti tárgyban szereplő készítményeket a Belchim Crop Protection
Hungary Kft. kérelmére vetőmag előállítására termelt mézontófű, illetve olajtök kultúrában
2014.március 1-től 2014. június 30-ig
engedélyezi.
A fentiek értelmében a Nuflon gyomirtó szer a 02.5/931/3/2009. MgSzH Központ számú
engedélyokirattól eltérően felhasználható szükséghelyzeti forgalomba hozatali, felhasználási
engedéllyel Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Vas, Zala és Somogy megye érintett mézontófű
területein, összesen 2600 ha területen, a Lingo gyomirtó szer 02.5/1093/5/2009. MgSzHK
számú engedélyokiratban foglaltaktól eltérően felhasználható szükséghelyzeti engedéllyel
Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Heves megye olajtök területein, összesen
750 ha-on.
A kérelmező saját felelősségére:
a Nuflon gyomirtó permetezőszer felhasználható mézontófűben magról kelő kétszikű gyomok
elleni védekezéshez, posztemergens alkalmazással 0,6-0,8 l/ha dózisban 200-300 l/ha
permetlével. A kelés utáni gyomirtásnál a linuron hatóanyaggal szembeni szelektivitást a
facélia 6-8 cm-es korában kialakult viaszrétege biztosítja. Csapadékot követően a gyomirtó
permetezések közt legalább 3-4 esőmentes napot kell kihagyni, amíg a kultúrnövényen a védő
viaszréteg ismételten kialakul. A gyomirtás időpontjában a facélia állománya nem lehet
legyöngült antociános. A permetezéseket 20 °C alatti hőmérsékleten a délutáni órákban
célszerű elvégezni.
A kezelt növényt élelmezési és takarmányozási célra tilos felhasználni!
A kezelt termény kizárólagosan vetőmagtermesztés céljából forgalmazható.
Lingo gyomirtó permetezőszer felhasználható olajtökben magról kelő egy- és
gyomok ellen preemergensen, 1,5-2,0 l/ha dózisban 300-400 l/ha permetlével.

kétszikű

Olajtökben előírásszerű felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő (é.v.i.)
megadása nem szükséges, a megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és
a Tanács 396/2005/EK rendelete állapítja meg.
Az érintett felhasználók kötelesek a kezelés időpontjáról - annak megkezdése előtt tájékoztatni a területileg illetékes Megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóságait.
Az eseti engedélyben jóváhagyott készítmény felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt
munkavédelmi óvórendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani.
.
Jelen hatósági eljárás díja összesen 300.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles megfizetni.
Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.
A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A
keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat
közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell
postára adni.
Indokolás

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2014. február 10.
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