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Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény-, Talaj-és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ÜGYINTÉZŐ: Lázár Nelli
IKTATÓSZÁM: 04.2/7375-1/2011.
OLDALAK SZÁMA: 6
MELLÉKLET: - 

TÁRGY: Ecopart SC gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: 
engedélyező hatóság), a  Sumi Agro Hungary Kft. (1016 Budapest, Zsolt u. 4.)  által képviselt 
Nihon Nohyaku Co. Ltd. (Tokio, 2-5 Nihonbashi1-Chome, Chou-ku, Japán) ügyfél kérelmére 
az  Ecopart  SC 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  az  Ecopart  SC  gyomirtó  permetezőszer forgalomba  hozatali  és 
felhasználási engedélyének megadásáról szóló 02.5/3344/2/2008. MgSzHK számú határozatot – 
egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a: 

I. Az engedélyokirat 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

1. A növényvédő szer tulajdonosi és gyártói adatai:
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engedély tulajdonosa: Nihon Nohyaku Co. Ltd
Tokio, 2-5 Nihonbashi1-Chome, Chou-ku,
Japán

engedélytulajdonos hazai  
képviselője:

Sumi Agro Hungary Kft .
1016 Budapest, Zsolt u. 4.

készítmény gyártója: Nihon Nohyaku Co. Ltd
(Japán)

hatóanyag gyártója: Nihon Nohyaku Co. Ltd
(Japán)



(04.2/7375-1/2011. MGSZH)

II, Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

kultúra károsító
kezelések 

max. 
száma

kezelések 
közti min. 
idő (nap)

a kijuttatáshoz 
szükséges

szer                víz 
mennyisége

l/ha                  l/ha 

utolsó kezelés 
fenostádiuma

őszi búza, őszi  
árpa, rozs,  
tritikálé

magról kelő 
kétszikű 

gyomnövények 1 - 0,3-0,6 200-300
bokrosodás vége

BBCH 29

kultúrgyep

magról kelő 
kétszikű 

gyomnövények 2 40 0,5-1,0 200-500
gyomnövények 6 
leveles fejlettsége

mezőgazdaságila
g nem művelt  
területek

magról kelő 
kétszikű 

gyomnövények 2 40 0,5-1,0 200-500
gyomnövények 6 
leveles fejlettsége

Kisüzemben alkalmazott dózis: 5-10 ml/ 5 liter vízben 100 m2 felületre.

Előírt növényvédelmi technológia: 

Őszi  búza,  őszi  árpa,  rozs,  tritikálé kultúrában  a  készítményt  tavasszal  kell  kijuttatni  a 
kultúrnövény 3 leveles állapotától a bokrosodás végéig. A magról kelő kétszikű gyomnövények 
ellen  hatékony,  azok  2-4  valódi  leveles  állapotában,  a  ragadós  galaj  (Galium  aparine) 1-3 
levélörvös fenológiai  állapotában a legérzékenyebb a készítményre.  Önmagában a magasabb, 
kombinációban az alacsonyabb dózisban kell alkalmazni. 
A  gyomirtási  spektrum  szélesítésének  érdekében  az  őszi  búzában,  őszi  árpában,  rozsban, 
tritikáléban felhasználható szulfonilurea készítmények engedélyezett  dózisával kombinációban 
alkalmazható.
Magról  kelő  egyszikű  gyomnövények  ellen  izoproturon  hatóanyagú  szerek,  évelő  kétszikű 
gyomnövények  ellen  2,4-D,  MCPP,  vagy  MCPA  hatóanyagú  készítmények  engedélyezett 
dózisával célszerű kombinálni.

A Duplosan KV 0,5 l/ha + Savvy 20g/ha dózisaival együtt, azonban csak 0,1 l/ha dózisban kell  
alkalmazni a készítményt!

Kultúrgyepek gyomirtására a készítményt célszerű a magról kelő kétszikű gyomnövények 4-6 
valódi leveles állapotában kijuttatni, teljes felületkezelés, vagy foltkezelés formájában. 
Mezőgazdaságilag nem művelt területek, utak, útpadkák, árokpartok, vízelvezető árkok, vasúti 
pályatestek,  lakott  területek,  temetők  –  ahol  ezt  helyi  rendelet  nem  tiltja-  gyomirtására 
alkalmazható  magról  kelő  kétszikű  gyomnövények  ellen,  azok  4-6  valódi  leveles  korában 
kijuttatva.
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Kultúrgyepek, mezőgazdaságilag nem művelt területek gyomirtásánál erősebb gyomosodás, vagy 
fejlettebb gyomnövények esetében az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell 
alkalmazni.   

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

III, Az engedélyokirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
7. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei: 

 Veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok:

N

környezeti veszély

A készítmény p.o. LD50 értéke 
(patkányon):

>5000 mg/kg

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:
Méhveszélyesség toxicitás alapján∗:

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján∗:

nem jelölésköteles
nem jelölésköteles;

nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

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
S 57  A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni

különleges S-mondatok:
SP 1 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 levő vízvezetőkön 
keresztül való szennyeződést!)

 Címkén nem feltüntetendő adat


- 3 -



(04.2/7375-1/2011. MGSZH)

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

Egyéb környezetvédelmi előírások:

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

IV, Az engedélyokirat 8. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
8. Várakozási idők:

a) Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra várakozási idő (nap)

őszi búza, őszi árpa, rozs, tritikálé előírás szerinti felhasználás 
esetén korlátozás nincs

V, Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
10. Forgalmazási kategória:   III.

VI,  Az engedélyokirat 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
12. Az engedély érvényessége: 2016. 12. 31.

VII,  Az engedélyokirat az alábbi 13. ponttal egészül ki:
13, A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 
 A kiszerelés térfogata/tömege: 5 x 2,5 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1 liter, 5 liter,  
180 liter

Csomagolószer anyaga: műanyag ampulla (5 x 2,5 ml), HPDE palack (50 ml, 100 ml, 200 ml, 
250 ml, 500 ml), HPDE palack (1 l, 5 l), fém hordó (180 l)  

A 5 x 2,5 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250, 500 ml csomagoláson nem kötelező az alábbi  
kultúrák feltüntetése: 
Őszi búza, őszi árpa, rozs, tritikálé

Jelen hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja 300.000 Ft, melyet 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 (a továbbiakban: MgSzH) elleni kereset 
indításával. 
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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, 2011. október 28.

Dr. Oravecz Márton
elnök

nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:
1. Ügyfél hazai képviselete.
2. Irattár. (215/2011.)
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