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MELLÉKLET: -

TÁRGY: ECOPART SC gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének a módosításokkal 
egységes szerkezetben történő kiadása 

A Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal  Központ,  Növény-  és  Talaj-  és  Agrárkörnyezet-
védelmi  Igazgatósága, mint  engedélyező  hatóság  a  Nihon  Nohyaku  Co.  Ltd.,  Japán. 
képviseletében  eljáró  Summit  Agro  Hungária  Kft.  (Budapest)  ügyfélnek  az Ecopart  Sc 
gyomirtó  permetezőszer forgalomba  hozatali  és  felhasználási  engedélyének  módosítása 
tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi határozatot.

HATÁROZAT 

Az engedélyező hatóság az  Ecopart SC gyomirtó permetezőszer 27711/1998 FVM számú 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét hatályon kívül helyezi, egyúttal az Ecopart  
SC gyomirtó szer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét a módosításokkal egységes 
szerkezetben, az alábbi feltételek mellett adja ki:

1. A növényvédő szer tulajdonosi és gyártói adatai:

2. A növényvédő szer rendeltetése: gyomirtó szer 

3. A növényvédő szer hatóanyag összetevői :
hatóanyag(1)

 ISO név piraflufen-etil
IUPAC név etil-klór-5-(4-klór-5-difluor-metoxi-1-

metil-pirazol-3-il)-4-fluor-fenoxi-acetát
CAS szám 129630-19-9
részaránya 20 g/l 

4. Szerforma: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

engedély tulajdonosa Nihon Nohyaku Co. Ltd
Tokio, 2-5 Nihonbashi1-Chome, Chou-ku,
Japán

engedély tulajdonos hazai  
képviselője

Summit Agro Hungária Kft .
10163 Budapest, Zsolt u. 4.

készítmény gyártója Nihon Nohyaku Co. Ltd
(Japán)

hatóanyaggyártója Nihon Nohyaku Co. Ltd
(Japán)
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5. Előírt minőségi feltételek:

5.1. hatóanyag tartalom 
piraflufen-etil (HPLC) 2,0 ± 0,3 %(m/m)

Fizikai-kémiai tulajdonságok 

Fizikai-kémiai tulajdonságok 
5.2 Kiönthetőség

(MT 148.1)
maradék  < 5 %

5.3 Szuszpenzió stabilitás
(MT 174)

>60 % , <105 %

5.4 Nedves szitálási maradék
(MT 185)

< 2 %      (75 µm-es szitán)

5.5 Habképződés
(MT 47.2) 

<60 cm3    (1 perc után)

Tárolási stabilitás
5.6 Tárolási stabilitás 0 oC-on 

(MT 39.3)
meg kell felelnie az 5.3 és 5.4 előírásainak

5.7 Tárolási stabilitás 54 oC-on 
(MT 46.3)

a  mért  átlag  hatóanyag  tartalom  nem  lehet 
kevesebb,  mint  a  kezdeti  hatóanyag  tartalom 
relatív 95%-a és meg kell felelnie az 5.2, 5.3 és 
5.4 előírásainak 

6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

kultúra károsító
Kezelések 

száma
a kijuttatáshoz szükséges

szer                víz 
mennyisége

l/ha                  l/ha 

őszi búza magról kelő kétszikű  
gyomnövények

1 0,3-0,6 200-300

Előírt növényvédelmi technológia: 
A készítményt  tavasszal  kell  kijuttatni  a  kultúrnövény 3  leveles  állapotától  a  bokrosodás 
végéig. A magról kelő kétszikű gyomnövények ellen hatékony, azok 2-4 leveles állapotában, 
a ragadós galaj 1-3 levélörvös fenológiai állapotában a legérzékenyebb a készítményre.  A 
gyomirtási  spektrum  szélesítésének  érdekében  őszi  búzában  felhasználható  szulfonilurea 
készítmények engedélyezett dózisával kombinációban alkalmazható.
Magról kelő egyszikű gyomnövények ellen izoproturon hatóanyagú szerek, évelő két-szikűek 
ellen  2,4-D,  vagy  MCPA  hatóanyagú  készítmények  engedélyezett  dózisával  célszerű 
kombinálni.
Önmagában a magasabb, kombinációban az alacsonyabb dózisban kell alkalmazni.
A Duplosan KV 0,5 l/ha + Mezzo 20g/ha dózisaival együtt, azonban csak 0,1 l/ha dózisban 
kell alkalmazni a készítményt.

Légi kijuttatás: nem alkalmazható légi úton
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7. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei: 

Veszélyjelek:---

a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító) tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):      >5000 mg/kg

b) Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölés köteles
c) Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölés köteles

(védőtávolság: toxicitás alapján 5 m)

d) Méhekre való veszélyesség: nem jelölés köteles

R-mondatok:--

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 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

Különleges Sp-mondatok:
SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!

A csomagolási hulladékokra a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok 
kezelésről szóló 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet előírásait szükséges alkalmazni.

8. Várakozási idők:
a) Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra várakozási idő (nap)

kalászosok előírás szerinti felhasznállás 
esetén korlátozás nincs

9. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  
Egyéni védőfelszerelés:

előkészítőknek és kijuttatóknak:  növényvédelmi  védőruha,  védőkalap, 
védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli.

Mérgezéskor,  allergiás  megbetegedés  esetén,  vagy annak gyanújakor  a  munkát  azonnal 
félbe  kell  szakítani,  majd  helyszíni  elsősegélynyújtás  után  orvosi,  intézeti  ellátást  kell 
biztosítani.

Terápia:  általános eljárás
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs
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10. Forgalmazási kategória: I. 

11. Eltarthatóság: 3 év  eredeti  zárt  csomagolásban, száraz,  hűvös helyen,  
szabályos növényvédő szer raktárban.

12. Az engedély érvényessége: A készítmény nemzeti felülvizsgálata során megállapításra 
kerülő határidő, de legfeljebb 2011. október 31.

Az  ügyfél  köteles  a  készítmény  csomagolóeszközén  a  jelen  határozatnak  megfelelő 
veszélyességi  besorolásokat,  módosításokat  feltüntetni,  vagy  kiegészítő  címkével  ellátni 
legkésőbb 2009. június 30-ig.

Az engedély módosítás  eljárási  díja  100.000.-  Ft,  amelyet  az ügyfél  a kibocsátott  számla 
alapján megfizetett.   

A határozat  ellen a  kézhezvételtől  számított  30 napon belül  keresetet  indíthat  a  Fővárosi 
Bírósághoz  címezve,  de  az  engedélyező  hatóságnál  előterjesztve  jogszabálysértésre 
hivatkozással. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatának illetéke 16.500 forint, a 
feleket  a  perben  tárgyi  illeték-feljegyzési  jog  illeti  meg.  A  keresetlevél  benyújtásának a 
határozat  végrehajtására nincs  halasztó  hatálya,  azonban  a  keresetlevélben  a  végrehajtás 
felfüggesztése kérhető..

INDOKOLÁS

Az  ügyfél  hazai  képviselője  útján  az  Ecopart  SC  gyomirtó  permetezőszer forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélyének meghosszabbítását 2008. szeptember 15. napján kelt 
kérelmében,  az  engedély  módosítását  pedig  a  2008.  november  03.  napján  kelt  levelében 
kérte. 

Az  engedélyező  hatóság  az  engedély  kiadása  vonatkozásában, az  adatok  hitelességéért 
felelősséget  vállaló engedély jogosultja  által  benyújtott  Biztonsági  Adatlapban foglaltakat 
vette  figyelembe. A  Biztonsági  Adatlap  adatain  alapuló,  emberre,  állatra,  környezetre 
vonatkozó jelenleg érvényes veszélyességi besorolást jelen határozat rendelkező részének 7. 
pontja tartalmazza.

Az engedélyezési eljárási díj megállapítása a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról  
szóló 165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet 2. számú melléklet A. részének II/11. pontja alapján 
történt.

Az  engedélyezési  eljárási  díj  a  növényvédelmi  igazgatási  szolgáltatási  díjakról  szóló 
165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet 4. § (1) és (5) bekezdései és 11. § e) pontja valamint a 2. 
számú melléklet A részének 11.1 pontja alapján lett megállapítva.

Az  engedélyező  hatóság  a  fentiek  alapján  megállapította,  hogy  az  ügyfél  az  engedély 
kiadásához szükséges dokumentumokat benyújtotta.  Ezek alapján a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.)  71-74.  §-a,  az  élelmiszerláncról  és  hatósági  felügyeletéről  szóló  2008.  évi  XLVI. 
törvény (a továbbiakban: Éltv.) 37. § (1) bekezdés c.) pontja valamint a növényvédő szerek 
forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek 
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csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 
(a  továbbiakban:  R.)  7.  §  és a  15-18.  §,-a  alapján a  rendelkező részben foglaltak szerint 
határozott.

Az engedélyező hatóság hatáskörét a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és 
működéséről  szóló  274/2006.  (XII.23.)  Korm.  rendelet  13.  §  (1)  bekezdésére,  45.  §  (2) 
bekezdésére, illetve a R. 3. § (1) bekezdésére alapítva állapította meg. 

A jogorvoslat lehetőségéről, feltételeiről, és az illeték mértékéről, illetve az illeték-feljegyzési 
jogról a Ket. 109. § és 110. § (1) bekezdése, az Éltv. 39. § (4) bekezdés d.) pontja, valamint 
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése és a 62. § (1) h) pontja 
alapján rendelkezett az engedélyező hatóság.

Budapest, 2008. december 

Dr. Halmágyi Tibor
igazgató

P.H.

Kapja: 
1. ügyfél hazai képviselete 
2. szakhatóság (OTH)
3. szakhatóság (OKTVF)
4. irattár

(310/2008.)
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