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TÁRGY: Mester 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. (Budapest  Alkotás  utca  50.)  által 
képviselt  Bayer  CropSciences  S.A.S.  (Franciaország)  ügyfélnek  a  Mester  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  Mester gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének  megadásáról  szóló  11103/2002.  FVM számú  határozatot  –  egyéb  rendelkezések 
változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a: 

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

A 11103/2002. FVM számú határozat Mellékletének 1. és 2. pontja törlésre kerül. 

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások

kultúra károsító
a kezelés 
időpontja

a kijuttatáshoz szükséges
szer                     víz 

  g/ha                     l/ha
kukorica 
(takarmány, 
siló)

magról kelő egy- és 
kétszikű 
gyomnövények, 
valamint mezei acat, 
tarackbúza, fenyércirok

3-7 leveles 
állapot

150 Mester
+

2 l/ha Mero

200-300 

Előírt növényvédelmi technológia:

Kukoricában (takarmány, siló) a  készítményt posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 3-7 
leveles  állapotában,  a  magról  kelő  kétszikű  gyomnövények  2-4,  a  magról  kelő  egyszikűek  1-3 
leveles fejlettségétől gyökérváltásuk végéig. Amennyiben a területen erős tarackbúza fertőzés van, 
úgy  a  kezeléseket  a  gyomnövény  10-15  cm-es  nagyságánál  célszerű  elvégezni.  Fenyércirokkal 
fertőzött területeken a kezelés a rizomáról kelő egyedek estében azok 20-30 cm-es magasságnál 



.

végezhető el a legeredményesebben. 
A  permetlé  készítésénél  először  a  gyomirtó  szert  kell  bekeverni,  majd  azt  követően  az 
adalékanyagot. A készítményt egy vegetációs időben csak egyszer lehet alkalmazni!
A készítmény nem használható olyan területen, ahol előzőleg szerves foszforsav-észter hatóanyagú  
rovarölő  szerrel  végezték  a  talajfertőtlenítést!  Szerves  foszforsav-észter  hatóanyagú  rovarölő  
szerrel kezelés nem végezhető sem a Mester kijuttatása előtt sem után, két héten belül kukoricában,  
a fokozott fitotoxicitási veszély miatt!

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

II. Az engedélyokirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

5,  A  készítmény  emberre,  állatra,  környezetre  való  veszélyessége  és  a  biztonságos 
felhasználásának előírásai: 

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

Veszélyjel

Xi

irritatív

N

környezeti veszély

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): 4300 mg/kg

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes 

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség toxicitás alapján∗: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján∗: nem jelölésköteles

R-mondatok:

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
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 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő
S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni
S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni

 Címkén nem feltüntetendő adat


2



.

Különleges SP-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 lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől  10 méter távolságban 
tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől  10 
méter távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Az  engedélyokirat  5.  pontjának  az  „Élelmezés-egészségügyi  várakozási  idő és 
munkaegészségügyi várakozási idő” része nem módosul.
Az engedélyokirat 5. pontjának „Megengedett hatóanyag maradék” része hatályát vesztette.

III. Az engedélyokirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
A „E tűzveszélyességi osztály” megjelölés, törlésre kerül. 

7, Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

VI. Az engedélyokirat 9. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

9,  Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer 
raktárban 3 év.

V. Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

10. Az engedély érvényessége: 2016. augusztus 31.

VI. Az engedélyokirat a 11. ponttal egészül ki:

11, A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:  
13.1. a kiszerelés térfogata/tömege:  375 g

13.2. a csomagolószer anyaga:  HDPE

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

Az engedély módosítás eljárási 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 
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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 Indoklás része nem nyilvános.”

Budapest, 2011. június 16.

Dr. Bognár Lajos
mb. elnök

nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.
Kapja:
1. Ügyfél hazai képviselete.
2. Irattár. (123/2011.)
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