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TÁRGY: Lentagran WP gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
(a  továbbiakban:  Engedélyező  hatóság),  a Belchim  Crop  Protection  Hungary  Kft. (1016 
Budapest,  Zsolt  u.  4.) által  képviselt  Belchim  Crop  Protection  (Neringstraat  15,  B-1840 
Londerzeel, Belgium) ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t:

Az  engedélyező  hatóság  a  Lentagran  WP  gyomirtó  permetezőszer forgalomba  hozatali  és 
felhasználási  engedélyének megadásáról szóló  02.5/2382/3/2009. 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 engedélyokirat azonosítási adatai:
1.1. engedélyokirat száma: 02.5/2382/3/2009. MGSZHK

1.2. növényvédő szer neve: Lentagran WP

1.3. engedélyokirat érvényessége: 2011. december 31. 

1.4. engedélyokirat tulajdonosa: Belchim Crop Protection NV (Belgium)
1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai 
képviselője:

Belchim Crop Protection Hungary Kft. 
(1016 Budapest, Zsolt u. 4.)

II, Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
 
6, A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások

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

mennyisége
vöröshagyma magról kelő kétszikű 

gyomnövények
1,5-2,0 200-300

mák    magról kelő kétszikű 
gyomnövények

1,5-2,0 200-300



kultúra kezelések 
maximális száma

maximális összes 
dózis (l/ha)  

az utolsó kezelés idõpontja
(fenológiához viszonyítva)

vöröshagyma 1 2,0 3-4 leveles állapot
 mák    1 2,0 6-8 leveles állapot         

Előírt növényvédelmi technológia: 
Vöröshagymában a kezelést 3-4 leveles állapotban kell elvégezni, amikor a hagyma levelén erős a 
védő  viaszréteg.  A  permetlevet  durva  cseppek  formájában,  alacsony  nyomáson  kell  kijuttatni, 
lehetőleg  a  késő  délutáni  vagy  esti  órákban.  Csapadékos  időjárás  esetén  a  kezelést  2-3 
csapadékmentes napot követően végezzük, hogy a vöröshagyma levelén a védő viaszréteg újból 
megerősödhessen. Csak ép egészséges levélzetű hagymát szabad kezelni, a készítményt 25 C fok 
feletti hőmérsékleten a fokozott fitotoxicitási veszély miatt tilos kijuttatni!
A készítmény a hagymán múló levélperzselésben megnyilvánuló fitotoxikus tüneteket okozhat.
A  permetléhez  nedvesítőszer,  adjuvánst  tartalmazó  kombinációs  partner,  ill.  műtrágya  
hozzáadása tilos!            
Mákban a  kezelést  a  kultúrnövény  6-8  leveles  állapotában  kell  elvégezni,  mert  ilyenkor  a 
legerősebb  a  leveleken  a  védettséget  biztosító  viaszréteg.  Csapadékos  időjárás  esetén  2-3 
csapadékmentes  napot  követően  lehet  a  kezelést  elvégezni,  mikorra  a  viaszréteg  újból 
megerősödött.
A  magról  kelő  kétszikű  gyomnövények  2-4  leveles  fejlettségükkor  a  legérzékenyebbek  a 
készítményre.
A permetezést 250-300 mikronos cseppmérettel, 2 bar nyomással kell végrehajtani, 25 C fok feletti  
hőmérsékleten tilos kezelni, a fokozott fitotoxicitási veszély miatt.
A  készítmény  a  mákon  múló  levélsárgulásban,  levélperzselésben  megnyilvánuló  fitotoxikus 
tüneteket okozhat.
A permetléhez nedvesítőszer, ill. műtrágya hozzáadása tilos!    

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

III, Az engedélyokirat 5.2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

5.2. Várakozási idők:
5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 

kultúra várakozási idő (nap)
vöröshagyma 28
mák rendeltetésszerű felhasználásnál 

nincs korlátozás

Az új gyártású tételek csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg 
alapján elkészített címkével kerülhetnek forgalomba.
A raktári készletek csomagolóeszközén a megváltozott feltételeket az elfogadott kiegészítő címkével 
kell ellátni, legkésőbb 2011. január 31.

Az engedély módosítási eljárás díja 200.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.
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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 indoklás része nem nyilvános!

Budapest, 2010. december 6.

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja: 
1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár

(303/2010.)
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