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TÁRGY: Mistral gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali 
és felhasználási engedélyének 
módosítása 

 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a Makhteshim Agan Hungary Zrt. (1037 Budapest, 
Montevideo u. 6.) által képviselt Feinchemie Schwebda GmbH. (Strassburger Strasse 5, D-37269 
Eschwege Németország) ügyfélnek a Mistral gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi 

 

h a t á r o z a t o t: 
 

Az Engedélyező hatóság a Mistral gyomirtó permetezőszer 786/2006. NTKSZ számú forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint módosítja:  

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

A készítmény felhasználási köre bővült, szója kultúrában is felhasználható lesz. 

6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:  
 

 
kultúra 

 
károsító 

a kijuttatáshoz szükséges 
szer                víz  

mennyisége 
kg/ha                 l/ha  

 
kezelés ideje (fenológiai 

állapot szerint) 

burgonya magról kelő kétszikű 
gyomnövények 

0,5-1,2 200-300 kelés előtt, a szekunder 
bakhátak kialakítása után 

 
állományban kelés után, 
amikor a hajtások hossza 

átlagosan 5-10 cm 
 

szója magról kelő kétszikű 
gyomnövények 

0,4-0,5 200-300 vetés után, kelés előtt 
(preemergensen) 

 
Előírt növényvédelmi technológia: 
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! 
 
A készítményt burgonyában kelés előtt 1 %-nál magasabb szervesanyag tartalmú talajokon 0,8-1,2 
kg/ha mennyiségben kell kijuttatni, a szekunder bakhátak kialakítása után. Hatáskiegészítés céljából 
a burgonyában engedélyezett, egyszikűeket irtó készítménnyel kombinálható. 
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Állományban a burgonya kelése után, amikor a hajtások hossza átlagosan 5-10 cm, 0,5 kg/ha 
dózisban kell alkalmazni.   
A készítményt 25°C feletti hőmérsékleten állományban tilos kijuttatni, mert károsíthatja a 
burgonyát. 
Szójában 1,0 %-nál magasabb szerves anyag tartalmú talajokon a kultúrnövény vetése után, kelése 
előtt (preemergensen) kell kipermetezni 0,4-0,5 kg/ha dózisban. 
 
Légi kijuttatás: nem engedélyezett 
 
II. Az engedélyokirat 8.b, pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
8. Várakozási idők: 

b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 

 

kultúra várakozási idő (nap) 

burgonya, szója előírás szerinti felhasználás esetén 
nem szükséges 

 
III. Az engedélyokirat 11. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
11. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább 
két évig megőrzi. 
 
Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év 

 

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat rendelkezéseit 
tartalmazó címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.  

Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező 
hatósághoz nyilvántartás céljából. 

Jelen eljárás díja 100.000.- Ft (azaz Kétszázezer forint), amelyet az ügyfél megfizetett. 
Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 
A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset 
indításával.  
A keresetlevelet (3 példányban) a NÉBIH -nél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 
harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni. 
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INDOKOLÁS  

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2014. április 17. 
Dr. Oravecz Márton 

elnök 
nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 

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

(176/2014.) 


