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TÁRGY: Finale 14 SL gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
(a továbbiakban: Engedélyező hatóság), a Bayer Hungária Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) által 
képviselt  Bayer CropScience S.A.S.  (16, rue Jean-Marie Leclair, CP 106, 69266 Lyon, Cedex 09  
Franciaország) ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t .
Az  engedélyező  hatóság  a  Finale  14  SL  gyomirtó  permetezőszer forgalomba  hozatali  és 
felhasználási engedélyének megadásáról szóló FVM 46267/2004. 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, Az engedély tulajdonosa: Bayer CropScience S.A.S.
16, rue Jean-Marie Leclair, CP 106, 
69266 Lyon, Cedex 09 
Franciaország

Az engedély tulajdonos hazai képviselete: Bayer Hungária Kft.
1123 Budapest
Alkotás u. 50.

Készítmény gyártója: Bayer CropScience S.A.S. 
16,rue Jean-Marie Leclair, CP 106, 
69266 Lyon, Cedex 09 
Franciaország

Hatóanyag gyártója: Bayer CropScience AG 
Alfred-Nobel-Str. 50 

D-40789 Monheim 
Németország

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

4, A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások



kultúra károsító A kijuttatáshoz szükséges
szer(l/ha) víz (l/ha)

mennyisége
almatermésűek 
(alma, körte, birs) 
(3 évesnél idősebb)

magról kelő egy- és kétszikű 
gyomnövények

4,0-6,0 400-500     

csonthéjasok (kajszibarack, 
őszibarack, cseresznye, meggy, 
szilva, ringló)
(3 évesnél idősebb)

magról kelő egy- és kétszikű 
gyomnövények

4,0-6,0 400-500     

szőlő (bor-és csemegeszőlő)
(3 évesnél idősebb)

magról kelő egy- és kétszikű 
gyomnövények

4,0-6,0 400-500     

mezőgazdaságilag nem
művelt terület

magról kelő egy- és kétszikű 
gyomnövények

4,0-6,0 400-500     

kultúra kezelések maximális 
száma

maximális  
összes dózis  

(l/ha)  

két kezelés közt eltelt  
minimális
időtartam

(hét)
almatermésűek (alma, körte, 
birs) 
(3 évesnél idősebb)

1 (egy 
tenyészidőszakban) 

6,0 -

csonthéjasok (kajszibarack, 
őszibarack, cseresznye, 
meggy, szilva, ringló)
(3 évesnél idősebb) 

1 (egy 
tenyészidőszakban)

6,0 -

 szőlő (bor-és csemegeszőlő)
(3 évesnél idősebb)

1 (egy 
tenyészidőszakban) 

6,0 -

mezőgazdaságilag nem 
művelt terület 

1 (egy 
tenyészidőszakban) 

6,0 -

Kultúra Házikerti felhasználás
ml/10 l permetlé kezelhető felület  

nagysága (m2)
alma, körte, birs 150 250
kajszibarack, őszibarack, cseresznye, 
meggy, szilva, ringló

150 250

borszőlő, csemegeszőlő 150 250
mezőgazdaságilag nem művelt terület 150 250

Almatermésűekben,  csonthéjasokban,  szőlőben,  mezőgazdaságilag  nem  művelt  területeken a 
permetezést akkor kell elvégezni, amikor a gyomnövények intenzív növekedési szakaszukban (10-20 
cm) vannak. A kezelés  során ügyelni  kell  arra,  hogy a permetlé  a kultúrnövény zöld részeire  ne 
kerüljön, mert azokat károsítja, perzseli. 
A készítmény a zöld növényi részek leperzselésével fejti ki a hatását, talajon keresztüli tartós hatása 
nincs.
Nehezen irtható, vagy fejlettebb gyomnövények ellen az engedélyokiratban meghatározott magasabb 
dózisban kell alkalmazni.
Foltkezelés esetén 1,0-1,4 %-os töménységű permetlében kell kijuttatni.

III. Az engedélyokirat 5. pontjának várakozási időre vonatkozó része az alábbiak szerint módosul:



Várakozási idők:
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

 

kultúra várakozási idő
(nap)

almatermésűek, 
csonthéjasok, szőlő

14

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

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

6. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: 
Egyéni  védőfelszerelés  előkészítőknek  és  kijuttatóknak: védőruha,  védőkalap,  védőlábbeli, 
védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő.
 
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát  azonnal félbe kell 
szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után /lásd: általános eljárás; gyomormosás aktív szénnel 
és Na-szulfáttal/  orvosi,  intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Az  ügyfél  köteles  az  okirat  kiadása  után  gyártott  tételek  csomagolóeszközén,  a  megváltozott 
feltételeket az elfogadott címketerv szerint elkészített címkével/kiegészítő címkével ellátni. 
A címkét, ill. kiegészítő címkét az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani. 

A engedély módosítási eljárás díja 200.000 Ft, amelyet 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 Központ elleni kereset indításával. 
A  keresetlevelet  (3  példányban)  a  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal  Központnál,  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, 2010. október 27.

Jordán László
igazgató



P.H.

Kapja: 
1. Ügyfél hazai képviselete.
2. Irattár.

(233/2010.


