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TÁRGY: Merlin flexx gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal,  mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: Engedélyező hatóság), a Bayer Hungária Kft. (1123 Budapest, Alkotás u 50) 
által  képviselt  Bayer  CropScience  AG.  (Alfred  Nobel  Str.  50,  D-40789  Monheim, 
Németország) ügyfél kérelmére a Merlin flexx 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  a  Merlin  flexx  gyomirtó  permetezőszer  02.5/1666/3/2008. 
MGSZHK  számú  forgalomba  hozatali  és  felhasználási  engedélyét  az  alábbiak  szerint 
módosítja: 

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

6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

kultúra
károsító a kijuttatáshoz szükséges

szer                víz 
mennyisége

l/ha                l/ha 

a kezelés utolsó 
fenostádiuma

Kukorica 
(takarmány és 
siló)

magról kelő egy- és 
kétszikű 

gyomnövények

0,32-0,44 250-300
a kukorica 3 leveles 
állapota

mák magról kelő egy- és 
kétszikű 

gyomnövények

0,32-0,44 250 – 300 preemergens

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható fel! 
A  készítményt  a  kukorica  (takarmány  és  siló) gyomirtására  három  időpontban  lehet 
felhasználni:  
1) A kukorica vetése előtt (preplanting) 0-10 nappal. A készítményt szigorúan tilos bedolgozni! 
A kezelést követően nem kell várni, a vetés tetszés szerint megkezdhető!
2)   Vetés után kelés előtt (preemergensen).
3)   Állományban (korai posztemergensen), a kukorica 1-3 leveles állapotáig
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Kukoricában  (takarmány  és  siló) vetés  előtti  és  a  preemergens  felhasználás esetén  jól 
elmunkált aprómorzsás talajfelszínre kell kijuttatni.
A magról  kelő  egyszikű  gyomfajok  elleni  hatás  fokozása  céljából  acetoklór,  S-metolaklór, 
dimetenamid-p  hatóanyagú  készítmények  valamelyikével  tankkeverék  formájában 
kombinálható.  Közepesnél  nem  erősebb  magról  kelő  egyszikű  gyomfertőzés  esetén  a 
kombinációs  partnerek  kukoricában  preemergensen  engedélyezett  dózisa  50  %-kal 
csökkenthető.  Szerves  anyagban  gazdagabb  (1,5%-nál  több),  kötöttebb  talajokon  az 
engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisokat kell alkalmazni.
Állománykezelés  esetén a  kukorica  szögcsíra  állapotától  1-3  leveles  fejlettségéig  lehet 
kijuttatni. A magról kelő kétszikű gyomnövények szik-2 leveles, a magról kelő egyszikűek 1-3 
leveles korukban gyökérváltásukig a legérzékenyebbek a készítményre. Erősebb gyomosodás, 
vagy  fejlettebb  gyomnövények  esetében  az  engedélyokiratban  meghatározott  magasabb 
dózisban kell alkalmazni.
Évelő  kétszikű  gyomfajok  esetében  2,4-D,  vagy  dikamba  hatóanyagú  készítményekkel 
kombinálható.
Állománykezelés esetén tilos a készítményt kombinálni EC, OD formulációjú növényvédő 
szerekkel,  a  hatóanyagot  észter  formájában  tartalmazó  herbicidekkel,  folyékony 
műtrágyákkal, valamint hatásfokozókkal (adjuvánsokkal)!
Csapadéktól,  harmattól,  vagy  öntözéstől  nedves  növényállományt  ne  kezeljünk  a 
készítménnyel!
Szélsőségesen könnyű talajok, erősen erodált lejtős, illetve víznyomásnak kitett területek 
esetében, valamint, ha a talaj szerves anyag tartalma nem éri el a 0,5 %-ot, a Merlin flexx 
használata nem javasolt. 

Mákban a készítményt preemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény vetését követő 2-3 napon 
belül. A vetést követő néhány napon belül lehulló nagy mennyiségű csapadék hatására, vagy 
nem megfelelő minőségű vetés esetén, a készítmény növekedési depresszióban, márványozott 
levélsárgulásban  jelentkező  fitotoxikus  tüneteket  okozhat  a  mákon.  Ezeket  a  fitotoxikus 
tüneteket a mák többnyire maradéktalanul kinövi.
Magas  szerves  anyag  tartalmú  talajokon  az  engedélyokiratban  meghatározott  magasabb 
dózisban  alkalmazzuk,  0,5  %-nál  kisebb  szerves  anyag  tartalmú  talajokon  a  készítmény 
alkalmazását nem javasoljuk

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

II. Az engedélyokirat 8.b, pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

8. b, Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 

kultúra várakozási idő
(nap)

kukorica (takarmány és siló), 
mák

az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén 
előírása nem szükséges

2



04.2/1060-1/2012. MgSzH

III. Az engedélyokirat 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

12. Az engedély érvényessége: 2017. 06.30.

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.

Az engedély módosítási eljárás díja 250.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.
A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Törvényszéktől 
a határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal elleni kereset indításával. 
A keresetlevelet (3 példányban) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál, 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, 2012. március 5.

Dr. Oravecz Márton
elnök

nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1.    Ügyfél hazai képviselete.
2.    Irattár. (64/2012.)
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