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TÁRGY: Basis 75 DF gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: Engedélyező hatóság), a DuPont Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Neumann J. u. 
1.) ügyfél kérelmére a Basis 75 DF gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t:

Az  Engedélyező  hatóság  a  Basis  75  DF  gyomirtó  permetezőszer  24761/1997.  FM  számú 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

A  Basis  75  DF  gyomirtó  permetezőszer 24761/1997.  FM  számú  forgalomba  hozatali  és  
felhasználási engedély mellékletének 1. és 2. pontja törlésre kerül.

4, A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra Károsító

kijuttatáshoz szükséges

Az utolsó kezelés időpontja 
(fenológiához viszonyítva)

szer
min. és max.

szer
min. és max.

mennyisége
     kg/ha                      l/ha

Kukorica (áru, 
takarmány, siló)

magról kelő, valamint 
évelő egy- és 

kétszikű 
gyomnövények

0,015-0,025 200-300
5 leveles 
BBCH 15

Előírt növényvédelmi technológia:

Kukoricában a  készítményt  posztemergensen, a keléstől számítva a kukorica 1-5 leveles koráig 
javasolt kijuttatni 15-25 g/ha dózissal + 0,1 % Trend®90 hozzáadásával.

A kezelés  nem javasolt  érzékeny hibridek esetén (Dolar,  Pactol,  Occitan,  Etalon,  Furio,  Helga, 
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DeKalb 524), mert a stressz miatt kismérvű növénymagasság csökkenés állhat be. A magról kelő 
egyszikűek  1-3  leveles  állapotukban,  az  évelő  egyszikűek  10-15  cm-es  nagyságukban  a 
legérzékenyebbek  a  készítményre.  Magról  kelő  kétszikűek  esetén,  azok  2-4  valódi  leveles 
állapotában  van  a  kezelés  optimális  időpontja.  A  szer  hatékonyan  irtja  a  Sorghum  halepense, 
Agropyron  repens, Setaria  spp.,  Digitaria  sanquinalis,  Echinochloa  crus-galli, Panicum  spp., 
Abutilon  theophrasti,  Ambrosia  elatior,  Hibiscus  trionum,  Sinapis  arvensis,  Raphanus 
raphanistrum, Xanthium spp., Cirsium arvense gyomnövényeket, valamint a napraforgó árvakelést.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

II. Az engedélyokirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

5.,  A  növényvédő  szer  emberre,  állatra,  környezetre  való  veszélyessége  és  a  biztonságos 
felhasználásának előírásai:

A  Basis  75  DF  gyomirtó  permetezőszer 24761/1997.  FM  számú  forgalomba  hozatali  és  
felhasználási engedély mellékletének 3. pontja törlésre kerül.

a, Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító) tulajdonságok:
Veszélyjel és jelkép:          N

környezeti veszély

b, A készítmény p.o.LD50 értéke (patkányon): >5000 mg/kg

c, Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

d, Méhekre való veszélyesség: előírás szerinti felhasználás esetén nem 
jelölésköteles

Toxicitási alapon: nem jelölésköteles*

Kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles*

e,  A  veszélyes  anyagok  veszélyeire/kockázataira  utaló  R-, és  biztonságos  használatára 
vonatkozó S mondatok:

R- mondatok:
R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 

okozhat.

S-mondatok:
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

* Címkén nem feltüntetendő
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S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.

f, A növényvédő szerek biztonsági óvó rendszabályaira vonatkozó különleges S-mondatok:

SP1 A  növényvédő  szerrel  vagy  annak  csomagolóeszközével  ne  szennyezze  a 
vizeket!

A berendezést  vagy annak részeit  ne tisztítsa  felszíni  vizek  közelében!  Kerülje  a 
gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 méter távolságban 
tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 1 méter 
távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

g, Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a 
hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Az  engedélyokirat  5.  pontjának  az  „Élelmezés-egészségügyi  várakozási  idő és 
munkaegészségügyi várakozási idő” része nem módosul. 

Az  engedélyokirat  5.  pontjának  „Megengedett  hatóanyag  maradék” része  hatályát  
vesztette.

III. Az engedélyokirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

Az „E tűzveszélyességi osztály” megjelölés, törlésre kerül. 

7., Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

IV. Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

10., Az engedély érvényessége: 2016.12.31.

V. Az engedélyokirat az alábbi 11. ponttal egészül ki:

11. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 
A kiszerelés térfogata/tömege: 60 g
A csomagolószer anyaga: HDPE

Az ügyfél  köteles a forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén,  a megváltozott  feltételeket  az 
elfogadott címketerv szerint elkészített címkével ellátni, legkésőbb 2011. július 30–ig.

A engedély módosítási eljárás díja 300.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.
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A  határozat  felülvizsgálata  jogszabálysértésre  hivatkozással  kérhető  a  Fővárosi  Bíróságtól  a 
határozatot  hozó Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal  elleni  kereset  indításával.  A 
keresetlevelet  (3  példányban)  a  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatalnál,  a  felülvizsgálni  kért 
határozat közlésétől számított harminc napon belül, kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként 
kell postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános.”

Kelt: Budapest, 2011. május 11.

Dr. Bognár Lajos
mb. elnök

nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:
1. Ügyfél.
2. Irattár. (58/2011.)
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