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

szerv, engedélyező hatóság a Sumi Agro Hungary Kft. (1016 Budapest, Zsolt u. 4.), mint ügyfél kérelmére 

indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T .  

 

Az engedélyező hatóság a 6300/1078-2/2022 számon kiadott Pledge 50 WP (gyomirtó szer 

szükséghelyzeti engedélyét – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint 

 

 

módosítja:  
 

A felhasználók  saját felelősségére: 

 

 A Pledge 50 WP felhasználható olajtök kultúrában preemergensen, vetés után kelés előtt magról 

kelő kétszikű gyomnövények ellen 50-60 g/ha dózisban, 200-400 l/ha permetlé mennyiséggel 

kijuttatva. 

Az optimális hatás érdekében a készítményt jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre kell kijuttatni.  

A kezelést követően talajmunkát ne végezzünk!  

A készítmény 50-60 g/ha dózisban a következő magról kelő kétszikű gyomnövény ellen jó 

hatékonyságú: szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus). 

Mérsékelten érzékeny gyomfajok: fehér libatop (Chenopodium album), csattanó maszlag (Datura 

stramonium), ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia). 

Felhasználása során más növényvédő szerekkel, kiváltképp gyomirtó szerekkel keverni tilos! 

 

A Pledge 50 WP-vel történő olajtök kezelést követően a kezelt állomány sérülhet, pusztulhat, ha az 

alábbi feltételek egyike, vagy ezek bármely kombinációja bekövetkezik a valódi lomblevelek 

megjelenéséig a csírázás periódusában: 

- rövid idő alatt lehulló, nagymennyiségű csapadék  

- folyamatos, csapó esőzés  

- lefolyástalan területeken megálló huzamosabb vízborítás 

- összefolyó csorgalékvízzel, vagy iszaptakarással bekövetkező túldozírozással. 

A gyomirtó szer hatékonyságáról és szelektivitásáról a kérelmező köteles elektronikus úton az alábbi linken 

elérhető táblázat kitöltésével (Szükséghelyzeti adatbekérő herbicid hatékonysági és szelektivitási adatokhoz) 

adatokat szolgáltatni (kijuttatás helye, kezelési információk, alkalmazástechnikai adatok, hatékonysági és 

szelektivitási adatok kultúránként legalább 2 területről). 

 

Olajtökben előírás szerinti felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem 

szükséges.  
 

Jelen határozat alapján a szükséghelyzeti felhasználás mind a fenti klón engedéllyel rendelkező 

készítményre, mind pedig annak referencia termékére egyaránt vonatkozik.  

Ikt. sz.: 6300/1078-3/2022 
Tárgy: Pledge 50 WP gyomirtó szer 
szükséghelyzeti engedélyének módosítása olajtök 
kultúrában 
(Sumi Agro Hungary Kft.) 
Ügyintéző: Kisfaludy Dóra Tícia 
Oldalak száma: 2 
 

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/902378/Herbicid+hat%C3%A9konys%C3%A1gi+%C3%A9s+szelektivit%C3%A1si+adatok_sz%C3%BCks%C3%A9ghelyzeti+adatbek%C3%A9r%C5%91.xlsx/503ccbb7-8771-3e5e-a450-9d256a22b93e?t=1643286770828


 

 

 

 

A készítmény szükséghelyzeti felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi 

óvórendszabályokat és környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani. 

 

A kezelés kizárólag növényvédelmi szakmérnök felügyeletével történhet.  

 

A hatósági eljárás díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles megfizetni. 

 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

 

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek 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  

 

Az ügyfél 2022. március 29-én nyújtott be szükséghelyzeti felhasználási engedélykérelmet az engedélyező 

hatósághoz.  

 

Az engedélyező hatóság a szükséghelyzeti engedélyt kiadta, a határozat módosítására a Pledge 50 WP 

gyomirtó szer technológiai részének bővítése miatt volt szükség. 

 

A hatósági eljárás szolgáltatási díjának meghatározása az 1107/2009/EK rendelet 74. cikkén, valamint a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 

szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 

szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012.(VII.2.) VM rendelete 8.10.1.2. pontján alapul. 

 

Az engedélyező hatóság határozatát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) 

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, és a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 12.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének d) pontjában és a (2) 

bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) megfelelően hozta.  

 

A jogorvoslat lehetősége az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) 

bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §, valamint az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pontja alapján biztosított. 

 

 

Budapest, 2022. április 20. 

  

    

   Jordán László 

             igazgató 

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