Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 1/309-1000; Fax: 1/246-2942
ELŐADÓ: Lázár Nelli
TÁRGY: Galera gyomirtó
HATÁROZATSZÁM: 02.5/10142-1/2010.
permetezőszer forgalomba hozatali és
OLDALAK SZÁMA: 4
felhasználási engedélyének módosítása
MELLÉKLET:A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a
továbbiakban: engedélyező hatóság), a Dow AgroSciences Hungary Kft. (1016 Budapest
Hegyalja út 7-13.) által képviselt Dow AgroSciences (USA) ügyfél kérelmére a Galera gyomirtó
permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában meghozta
az alábbi

határozatot.
Az engedélyező hatóság a Galera gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének megadásáról szóló FVM 46440/2004. számú határozatot – egyéb rendelkezések
változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:
m ó d o s í t j a:
I. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
4, A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások
kultúra
károsító
A kijuttatáshoz szükséges
szer(l/ha)
víz (l/ha)
mennyisége
káposztarepce magról kelő és évelő kétszikű
gyomnövények

0,3-0,35

200-300

mustár,
olajretek
kukorica
(takarmány)

0,3-0,35

200-300

0,3-0,4

200-300

0,3-0,6

250-300

energiafűz,
energianyár

magról kelő és évelő kétszikű
gyomnövények
magról kelő és évelő kétszikű
gyomnövények
(Cirsium arvense, Polygonum
amphibium)
magról kelő és évelő kétszikű
gyomnövények
(Cirsium arvense, Polygonum
amphibium)

az utolsó kezelés
időpontja
(fenológiához
viszonyítva)
virágbimbók
megjelenése
BBCH 50-51
4-6 leveles
BBCH 14-16
3-5 leveles
BBCH 13-15
évelő kétszikűek
intenzív növekedési
szakaszában

Előírt növényvédelmi technológia:
Káposztarepcében a készítményt ősszel a repce 2-4 leveles fenológiai állapotában illetve tavasszal
közvetlenül a nyugalmi időszak után amikor a levegő hőmérséklete már 10 celsius fok felett van a
virágbimbók megjelenéséig lehet kijuttatni. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles, a
ragadós galaj 3 levélörvös állapotában a legérzékenyebb a készítményre. Erős galaj fertőzés, vagy 3

örvösnél fejlettebb egyedek esetén az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell
alkalmazni.
Mustárban, olajretekben a készítményt posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 4-6
leveles, a kétszikű gyomfajok szik-4 leveles, a Cirsium arvense tőlevélrózsás állapotában.
Kukoricában (takarmány) a kultúrnövény 3-5 leveles fejlettségi állapotában kell kijuttatni a
készítményt, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles korukban, a Cirsium arvense
tőlevélrózsás állapotában, az árvakelésű napraforgó 4-6 leveles fejlettségénél a legérzékenyebb a
készítményre.
Hatékonyan irtja a fészkes virágzatúak, és a keserűfű-félék családjába tartózó gyomnövényeket.
Fejlettebb gyomnövények, erősebb gyomosodás esetén az engedélyokiratban meghatározott
magasabb dózisban kell alkalmazni.
Energiafűz, energianyár kultúrákban a készítményt az évelő kétszikű gyomnövények, intenzív
növekedési szakaszában kell kijuttatni a Cirsium arvense tőlevélrózsás állapotában, a magról kelő
kétszikű gyomfajok esetében azok 4-6 valódi leveles fejlettségekor. A magról kelő, és évelő
kétszikű gyomnövények közül elsősorban a fészkes virágzatúak, és a keserűfű-félék családjába
tartozó gyomfajok ellen hatékony. Erős gyomosodás, fejlettebb gyomnövények esetében az
engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell kijuttatni.
II. Az engedélyokirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:
5.1. Veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok:
a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító ) tulajdonságok:
Veszélyjel és jelkép: nem jelölésköteles
b) A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 5000 mg/kg
c) Vízi szervezetekre való veszélyesség:
d) Méhekre való veszélyesség:
Toxicitási alapon:
Kockázatbecslés alapján:

mérsékelten veszélyes

nem jelölésköteles
nem jelölésköteles

e) A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-, és biztonságos használatára vonatkozó
S-mondatok:
R-mondatok:
R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
S-mondatok:
S2
S 13
S 36/37/39
S 57

Gyermekek kezébe nem kerülhet
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
f) A növényvédő szerek biztonsági óvó rendszabályaira vonatkozó különleges Smondatok:
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SP1

A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 méter távolságban tartson
meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
5.2. Várakozási idők:
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
kultúra
Káposztarepce, mustár,
olajretek, kukorica
(takarmány), energiafűz,
energianyár

várakozási idő
(nap)
rendeltetésszerű
felhasználásnál nincs
korlátozás

Az engedélyokirat 5. pontjának „Megengedett hatóanyag maradék” része hatályát vesztette.
III. Az engedélyokirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
7, Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
IV. Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
10, Az engedély érvényessége: 2013. december 31.
V, Az engedélyokirat az alábbi 12. ponttal egészül ki:
12, A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:
a kiszerelés térfogata/tömege: 5 liter ; 1 liter
a csomagolószer anyaga: PET
Az ügyfél köteles a forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén, a megváltozott feltételeket az
elfogadott címketerv szerint elkészített címkével/kiegészítő címkével ellátni, legkésőbb 2010.
október 31–ig. A címkét, ill. kiegészítő címkét az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani.
A engedély módosítási eljárás díja 200.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.
Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.
A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a
határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ elleni kereset indításával.
A keresetlevelet (3 példányban) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központnál, a
felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, kell benyújtani, vagy ajánlott
küldeményként kell postára adni.
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INDOKOLÁS
A Határozat Indokolás része nem nyilvános!
Budapest, 2010. június 23.
Dr. Bognár Lajos
mb. MgSzH elnök
nevében és megbízásából
Tóthné Lippai Edit
igazgató
P.H.
Kapja:
1.
2.

Ügyfél hazai képviselete.
Irattár.

(160/2010.)
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