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hozatali és felhasználási engedélyének 
módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: 
engedélyező hatóság), a Chemtura Europe Ltd., Magyarországi Fióktelepe (1033 Budapest, Hévízi  
út 6./c) által képviselt De Sangosse Ltd., (Nagy-Britannia) ügyfél kérelmére az Elastiq 
adalékanyag 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  Elastiq  adalékanyag  forgalomba  hozatali  és  felhasználási 
engedélyének  megadásáról  szóló  02.5/1018/2/2008.  MgSzHK  számú  határozatot  –  egyéb 
rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a: 

I. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

6. A készítmény felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra
A kijuttatáshoz szükséges

Az utolsó kezelés időpontja
(fenológiához viszonyítva)készítmény

(l/ha)
víz

(l/ha)

őszi 
káposztarepce 0,5-1,0 400-500 (földi)

60-80 (légi) a várható betakarítás előtt 7 nappal

napraforgó 1,0-1,5 400-500 (földi)
60-80 (légi) a várható betakarítás előtt 7 nappal

szója 0,5-1,0 400-500 (földi)
60-80 (légi) a várható betakarítás előtt 7 nappal

borsó 0,5-1,0 400-500 (földi)
60-80 (légi) a várható betakarítás előtt 7 nappal

Előírt növényvédelmi technológia:

Valamennyi  kultúrában  az  Elastiq  adalékanyag egy  vegetációs  időben  csak  egy  alkalommal  
használható!

Önmagában való kijuttatása kizárólag gyommentes kultúrában javasolható!
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Őszi káposztarepcében a készítményt önmagában a becősárgulás idején a várható betakarítás előtt 
3-4  héttel  kell  kijuttatni,  amikor  a  becők  30  %-a  már  érett.  Állományszárító  készítményekkel 
kombinációban a szemek 20-30 %-os nedvességtartalmánál, a várható betakarítás előtt 7-14 nappal 
kell  kijuttatni.  Önmagában kijuttatva  1,0 l/ha dózisban,  illetve  állományszárító  készítményekkel 
kombinációban 0,5-0,8 l/ha dózisban kell felhasználni.

Napraforgóban a készítményt önmagában a kasztok 35-40 %-os nedvességtartalmánál, a várható 
betakarítás előtt 3-4 héttel, állományszárító készítményekkel kombinációban a kaszatok 25-30 %-os 
nedvességtartalmánál, a várható betakarítás előtt 7-14 nappal kell kijuttatni. Önmagában 1,5 l/ha, 
valamint kombinációban 1,0 l/ha dózisban alkalmazható a készítmény.

Szójában,  borsóban  a  készítményt  önmagában  a  magok  30-35  %-os  nedvességtartalmánál  a 
várható  betakarítás  előtt  3-4  héttel  javasolt  kijuttatni,  állományszárító  készítményekkel 
kombinációban a magok 20-30 %-os nedvességtartalmánál, a várható betakarítás előtt 7-14 nappal 
kell  kijuttatni  földi  géppel,  vagy  légi  úton.  A  készítmény  kijuttatható  önmagában,  és 
állományszárító  készítményekkel  kombinációban.  Önmagában  0,8-1,0  l/ha  dózisban,  valamint 
kombinációban 0,5-0,8 l/ha dózisban kell alkalmazni.

Földi géppel történő kijuttatás esetén 400-500 l/ha vízmennyiséggel.

Légi kijuttatás: Légi úton történő kijuttatásnál 60-80 l/ha permetlével kell kijuttatni.

A készítmény a becőtermésekre, kaszattermésekre, terméshüvelyekre ragadva megakadályozza azok  
felnyílását és a magok kipergését, ezért alkalmas különösen várhatóan elhúzódó betakarítás esetén  
a magok kipergéséből adódó termésveszteségének csökkentésére.

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

4. A készítmény formulációja: emulzióképző koncetrátum (EC)

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

A „E tűzveszélyességi osztály” megjelölés, törlésre kerül.

7. b) Tűzveszélyességi besorolás: Nem jelölésköteles.

IV. Az engedélyokirat az alábbi 14. ponttal egészül ki:

14. A készítmény kiszerelése, csomagolása: 

A kiszerelés térfogata/tömege: 1liter, 5 liter
A csomagolószer anyaga: HDPE

A határozat jogerőre emelkedését  követően gyártott  tételek a jelen határozat  alapján jóváhagyott 
címkeszöveggel  kerülhetnek forgalomba.  Ezzel  egyidejűleg a megváltozott  termékcímkét  be kell 
nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

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 10.
Dr. Oravecz Márton

elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:
1. Ügyfél hazai képviselete.
2. Irattár. (177/2011.)
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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

FORGALOMBA HOZATALI és FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A hatóanyag gyártója: Mallard Creek Polymers, Inc.
14700 Mallard Creek Road Charlotte,
NC 28262, USA

A készítmény gyártója: Loveland Products Inc.,
7251 W 4th Street Greeley
Colorado 80634, USA

Az engedély tulajdonosa: Crompton (Uniroyal Chemical) Registration Limited
Kennet House, 4 Langley Quay,
Slough, Berkshire,
SL3 6EH, Nagy-Britannia

Az engedély tulajdonos hazai képviselete: 
Chemtura Europe Ltd., Magyarországi Fiókhely 
1033 Budapest, Hévízi út 6/c

2. A készítmény rendeltetése: adalékanyag

3. A készítmény összetétele:

Hatóanyag (1)
név Rovone 4157
IUPAC név karboxilát sztirol 1,3 butadién 

CAS szám 52831-07-9
részaránya 450 g/l

Hatóanyag (2)
név Surfonic JL-80X
IUPAC név alkohol alkoxilát

CAS szám 68154-97-2
részaránya 100 g/l

4. A készítmény formulációja: emulzióképző koncetrátum (EC)
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5. Előírt minőségi feltételek:

6. A készítmény felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra
A kijuttatáshoz szükséges

Az utolsó kezelés időpontja
(fenológiához viszonyítva)készítmény

(l/ha)
víz

(l/ha)

őszi 
káposztarepce 0,5-1,0 400-500 (földi)

60-80 (légi) a várható betakarítás előtt 7 nappal

napraforgó 1,0-1,5 400-500 (földi)
60-80 (légi) a várható betakarítás előtt 7 nappal

szója 0,5-1,0 400-500 (földi)
60-80 (légi) a várható betakarítás előtt 7 nappal

borsó 0,5-1,0 400-500 (földi)
60-80 (légi) a várható betakarítás előtt 7 nappal

Előírt növényvédelmi technológia:

Valamennyi  kultúrában  az  Elastiq  adalékanyag egy  vegetációs  időben  csak  egy  alkalommal  
használható!

Önmagában való kijuttatása kizárólag gyommentes kultúrában javasolható!

Őszi káposztarepcében a készítményt önmagában a becősárgulás idején a várható betakarítás előtt 
3-4  héttel  kell  kijuttatni,  amikor  a  becők  30  %-a  már  érett.  Állományszárító  készítményekkel 
kombinációban a szemek 20-30 %-os nedvességtartalmánál, a várható betakarítás előtt 7-14 nappal 
kell  kijuttatni.  Önmagában kijuttatva  1,0 l/ha dózisban,  illetve  állományszárító  készítményekkel 
kombinációban 0,5-0,8 l/ha dózisban kell felhasználni.

Napraforgóban a készítményt önmagában a kasztok 35-40 %-os nedvességtartalmánál, a várható 
betakarítás előtt 3-4 héttel, állományszárító készítményekkel kombinációban a kaszatok 25-30 %-os 
nedvességtartalmánál, a várható betakarítás előtt 7-14 nappal kell kijuttatni. Önmagában 1,5 l/ha, 
valamint kombinációban 1,0 l/ha dózisban alkalmazható a készítmény.

Szójában,  borsóban  a  készítményt  önmagában  a  magok  30-35  %-os  nedvességtartalmánál  a 
várható  betakarítás  előtt  3-4  héttel  javasolt  kijuttatni,  állományszárító  készítményekkel 
kombinációban a magok 20-30 %-os nedvességtartalmánál, a várható betakarítás előtt 7-14 nappal 
kell  kijuttatni  földi  géppel,  vagy  légi  úton.  A  készítmény  kijuttatható  önmagában,  és 
állományszárító  készítményekkel  kombinációban.  Önmagában  0,8-1,0  l/ha  dózisban,  valamint 
kombinációban 0,5-0,8 l/ha dózisban kell alkalmazni.
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Fizikai-kémiai tulajdonságok:

5.1 megjelenése fehér emulzió
5.2  sűrűség 1,00-1,02 g/ml
5.3 pH 6,5-8,5
5.4 nem párolgó rész (50 oC-on, 24 óra alatt) 52,0-58 ,0  % (m/m)
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Földi géppel történő kijuttatás esetén 400-500 l/ha vízmennyiséggel.

Légi kijuttatás: Légi úton történő kijuttatásnál 60-80 l/ha permetlével kell kijuttatni.

A készítmény a becőtermésekre, kaszattermésekre, terméshüvelyekre ragadva megakadályozza azok  
felnyílását és a magok kipergését, ezért alkalmas különösen várhatóan elhúzódó betakarítás esetén  
a magok kipergéséből adódó termésveszteségének csökkentésére.

7. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei: 

a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító ) tulajdonságok:

Veszélyjel és jelkép: Xi

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

b) Tűzveszélyességi besorolás: Nem jelölésköteles. 
c) Vízi szervezetekre való veszélyesség: Nem jelölésköteles.

A felszíni vizektől előírt biztonsági távolság (toxicitási adatok értékelése alapján) minimum 20 
méter.

d) Méhekre való veszélyesség: Nem jelölésköteles.
e) A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R -, és biztonságos használatára vonatkozó S 
mondatok:

R-mondatok:
R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

S-mondatok:
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

f) A növényvédő szerek biztonsági óvó rendszabályaira vonatkozó 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!)

SPo 2  Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

g) Csomagolási hulladékok kezelésére vonatkozó információk:

A  csomagolási  hulladékok  kezelésére,  ártalmatlanítására,  a  növényvédő  szerrel  szennyezett  
csomagolóeszköz-hulladékok  kezeléséről  szóló  103/2003.  (IX.11.)  FVM rendelet  előírásait 
szükséges alkalmazni.

8. Várakozási idők:

a)  Munkaegészségügyi  várakozási  idő:  0  nap,  illetve  az  alkalmazott  növényvédő  szer  előírásai 
szerint
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b)  Élelmezés-egészségügyi  várakozási  idő:  előírása  nem  szükséges,  illetve  az  alkalmazott 
növényvédő szer előírásai szerint

9. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Egyéni védőfelszerelés:
előkészítőknek:  növényvédelmi  védőruha,  védőkalap,  3.  védelmi  osztályú  védőkesztyű, 

védőlábbeli,  permetező  arcvédő.  Egyéb  védőeszközt  az  alkalmazott 
növényvédő szerre meghatározott munkaegészségügyi előírások szerint kell 
alkalmazni.

kijuttatóknak:  növényvédelmi  védőruha,  védőkalap,  3.  védelmi  osztályú  védőkesztyű, 
védőlábbeli, permetező arcvédő. Egyéb védőeszközt (pl.: légzésvédő eszközt) 
az  alkalmazott  növényvédő  szerre  meghatározott  munkaegészségügyi 
előírások szerint kell alkalmazni.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 
szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás (lásd: általános eljárás) után orvosi, intézeti ellátást kell 
biztosítani.

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés, illetve az alkalmazott növényvédő szer előírásai szerint
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs, illetve az alkalmazott növényvédő szer előírásai szerint

10. Forgalmazási kategória: III. 

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

12. Az engedély érvényessége: 2018. 04. 30

13. A termékcímke elfogadására vonatkozó döntés: 

A készítmény csak jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhet forgalomba.

14. A készítmény kiszerelése, csomagolása: 

A kiszerelés térfogata/tömege: 1liter, 5 liter
A csomagolószer anyaga: HDPE

Budapest, 2011. október 10.

Dr. Oravecz Márton
elnök

nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.
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