
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ELŐADÓ: Lázár Nelli
HATÁROZATSZÁM: 04.2/1039-2/2011.
OLDALAK SZÁMA: 6
MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és  

felhasználási engedélyokirat

TÁRGY: Pointer Star ikercsomagolású 
gyomirtó permetezőszer forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélyének 
kiadása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban:  Engedélyező  hatóság),  a  DuPont  Magyarország  Kft.  (2040  Budaörs, 
Neumann  J.  u.  1.  II.  em.) ügyfélnek  a  Pointer  Star  ikercsomagolású  gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali  és felhasználási  engedélyének kiadása tárgyában indult 
hatósági eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

Az  engedélyező  hatóság  a  Pointer  Star  ikercsomagolású  gyomirtó  permetezőszer 
forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi:

1. Az ikercsomagolású növényvédő szer tulajdonosi és gyártói adatai

2. Az ikercsomagolású növényvédő szer rendeltetése: gyomirtó permetezőszer

3. Az ikercsomagolású növényvédő szer összetétele:
Ally Max SX 84 gr
Starane 250 EC 0,9 liter

engedély tulajdonosa DuPont Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.

ikercsomagolású készítmény 
gyártója

DuPont International Operation S.A.
2, Chemin Du Pavillon, 
CH-1218 Le Grand Saconnex, Genf, 
Svájc

készítmény (1) 
Ally Max SX gyártója

DuPont International Operation S.A.
(Svájc)

hatóanyag(1) gyártója DuPont
(USA)

hatóanyag(2) gyártója DuPont
(USA)

készítmény (2) 
Starane 250 EC  gyártója

Dow AgroSciences S.A.S
BP20,Zone Industrielle,
8 Route de Herrlisheim, F67410 Drusenheim,
(Franciaország)

hatóanyag(3) gyártója Dow AgroSciences
(Franciaország)
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Ally Max SX hatóanyag összetevői

Starane 250 EC hatóanyag összetevője

4. Az ikercsomagolású növényvédő szer formulációja:

Ally Max SX vízoldható granulátum (SG)
Starane 250 EC emulzióképző koncentrátum (EC)

5. Előírt minőségi feltételek:

hatóanyag(1)
 ISO név metszulfuron-metil
IUPAC név metil 2-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-

ilkarbamoilszulfamoil)benzoát
CAS szám 74223-64-6
részaránya 143 (g/kg)

hatóanyag(2)
 ISO név tribenuron-metil
IUPAC név metil 2-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-

il(metil)karbamoilszulfamoil)benzoát
CAS szám 101200-48-0
részaránya 143 (g/kg)

hatóanyag(3)
 ISO név fluroxipir-meptil
IUPAC név 1-metilheptil-4-amino-3,5-diklór-6-fluor-

2-piridiloxi-acetát
CAS szám 081406-37-3
részaránya 360 g/l

5.1. hatóanyag tartalom 
Ally Max SX

metszulfuron- metil (HPLC) 14,30 ± 0,86 %(m/m)
tribenuron -metil (HPLC) 14,30 ± 0,86 %(m/m)

Starane 250 EC
fluroxipir (HPLC) 24,75 ± 1,49 %(m/m)

fizikai-kémiai tulajdonságok és tárolási stabilitás

5.2 Ally Max SX 02.5/1836/1/2007 MGSZHK számú engedélyokirat 
előírásai szerint

5.3 Starane 250 EC 21350/1996. FM számú engedélyokirat előírásai szerint

2



6. Az ikercsomagolású növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra Károsító
A kijuttatáshoz szükséges

szer                víz 
mennyisége

g/ha vagy l/ha                l/ha 

Kalászosok
(őszi búza, őszi árpa, 
tavaszi árpa, rozs, 
tritikale)

magról kelő kétszikű  
gyomnövények,  
Cirsium arvense

Ally Max SX : 28 g/ha

Starane 250 EC: 0,3 l/ha

200-250

Az ikercsomagolású kiszerelés 3 ha kezelésére elegendő, maradék nélkül.

kultúra kezelések 
maximális száma

két kezelés közti  
min. időtartam 

(nap)

az utolsó kezelési  
fenostádium

Kalászosok
(őszi búza, 
őszi, tavaszi árpa, 
rozs, tritikale)

1 -- zászlós levél 

Előírt növényvédelmi technológia:
Kalászosokban  a  készítményt  posztemergensen  kell  kijuttatni  a  kalászosok  3  leveles 
állapotától a zászlós levél kifejlődéséig. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles 
korunkban,  a  ragadós  galaj  2-6  levélörvös  fejlettségekor,  a  mezei  acat  tőlevélrózsás 
állapotában a  legérzékenyebb a készítményre.  A gyomirtó  hatás fokozására a permetléhez 
0,1%-os koncentrációban, nem-ionos nedvesítő szer hozzáadása szükséges.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

7. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei: 

Veszélyjelek:
Xn

ártalmas

N

környezeti 
veszély

a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító) tulajdonságok:
Az Ally Max SX p.o. LD50 értéke (patkányon):        >  5000 mg/kg.
A Starane 250 EC p.o. LD50 értéke (patkányon):        >  2000 mg/kg.
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b) Tűzveszélyességi besorolás: kevésbé tűzveszélyes (R 10)

c) Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

d) Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

R-mondatok:

R 10 Kevésbé tűzveszélyes
R 37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
R 40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított
R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 

okozhat
R 65 Lenyelve  ártalmas,  aspiráció  (idegen  anyagnak  a  légutakba  beszívása)  esetén 

tüdőkárosodást okozhat
R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

S-mondatok: 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
S 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő
S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni

Különleges Sp-mondatok:

Sp 1 Az  ikercsomagolású  növényvédő  szerrel  vagy  annak  csomagolóeszközével  ne 
szennyezze a vizeket!

Spo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni
Spe 2 A felszín alatti vizek védelme érdekében nem alkalmazható kiemelten érzékeny felszín 

alatti vízminőség védelmi területen, és drénezett talajokon.
Spe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől  5 m távolságban tartson meg 

egy nem permetezett biztonsági övezetet!
A  nem  célnövények  védelme  érdekében  a  nem  mezőgazdasági  földterülettől  5  m 
távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
Elsodródást csökkentő szórófej használata javasolt!

e, egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a 
hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. 
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A csomagolási  hulladékokra  növényvédő  szerrel  szennyezett  csomagolóeszköz-hulladékok 
kezelésről szóló 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet előírásait szükséges alkalmazni.

8. Várakozási idők:

a) Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: rendeltetés szerű felhasználás esetén nincs  
korlátozás

9. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

Egyéni védőfelszerelés:
előkészítőknek és kijuttatóknak:  növényvédelmi  védőruha,  védőkalap, 

védőkesztyű,  védőszemüveg  vagy  arcvédő, 
védőlábbeli

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, kiömlését, elfolyását, a tömény 
szer  szembe,  bőrre  jutását,  belégzését,  esetleges  lenyelését.  Munka  közben  többszöri 
kézmosás,  munka  végeztével  alapos  tisztálkodás,  zuhanyozás,  alsó  és  felsőruha  váltása 
szükséges. 
Mérgezéskor,  allergiás  megbetegedés  esetén,  vagy  annak  gyanújakor  a  munkát  azonnal 
félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás (lásd: általános eljárás) után orvosi, 
intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia:  általános eljárás, tüneti-megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

10. Forgalmazási kategória: I.

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

12. Az engedély érvényessége: 2015. 12. 31.

A  növényvédő  szer  csak  az  engedélyokirat  rendelkezéseit  tartalmazó,  jóváhagyott 
címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Az engedélyezési eljárás díja 250.000 Ft, amit 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 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.
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INDOKOLÁS

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános.”

Budapest, 2011. március 17.
Dr. Bognár Lajos 
mb. elnök

       nevében és megbízásából 

Jordán László     
igazgató  

P.H.

Kapja: 
1. Ügyfél
2. Irattár

(57/2011.)
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Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
 Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI 
ENGEDÉLYOKIRAT

1. Az ikercsomagolású növényvédő szer tulajdonosi és gyártói adatai

2. Az ikercsomagolású növényvédő szer rendeltetése: gyomirtó permetezőszer

3. Az ikercsomagolású növényvédő szer összetétele:
Ally Max SX 84 gr
Starane 250 EC 0,9 liter

engedély tulajdonosa DuPont Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.

ikercsomagolású készítmény 
gyártója

DuPont International Operation S.A.
2, Chemin Du Pavillon, 
CH-1218 Le Grand Saconnex, Genf, 
Svájc

készítmény (1) 
Ally Max SX gyártója

DuPont International Operation S.A.
(Svájc)

hatóanyag(1) gyártója DuPont
(USA)

hatóanyag(2) gyártója DuPont
(USA)

készítmény (2) 
Starane 250 EC  gyártója

Dow AgroSciences S.A.S
BP20,Zone Industrielle,
8 Route de Herrlisheim, F67410 Drusenheim,
(Franciaország)

hatóanyag(3) gyártója Dow AgroSciences
(Franciaország)
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Ally Max SX hatóanyag összetevői

Starane 250 EC hatóanyag összetevője

4. Az ikercsomagolású növényvédő szer formulációja:

Ally Max SX vízoldható granulátum (SG)
Starane 250 EC emulzióképző koncentrátum (EC)

5. Előírt minőségi feltételek:

hatóanyag(1)
 ISO név metszulfuron-metil
IUPAC név metil 2-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-

ilkarbamoilszulfamoil)benzoát
CAS szám 74223-64-6
részaránya 143 (g/kg)

hatóanyag(2)
 ISO név tribenuron-metil
IUPAC név metil 2-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-

il(metil)karbamoilszulfamoil)benzoát
CAS szám 101200-48-0
részaránya 143 (g/kg)

hatóanyag(3)
 ISO név fluroxipir-meptil
IUPAC név 1-metilheptil-4-amino-3,5-diklór-6-fluor-

2-piridiloxi-acetát
CAS szám 081406-37-3
részaránya 360 g/l

5.1. hatóanyag tartalom 
Ally Max SX

metszulfuron- metil (HPLC) 14,30 ± 0,86 %(m/m)
tribenuron -metil (HPLC) 14,30 ± 0,86 %(m/m)

Starane 250 EC
fluroxipir (HPLC) 24,75 ± 1,49 %(m/m)

fizikai-kémiai tulajdonságok és tárolási stabilitás

5.2 Ally Max SX 02.5/1836/1/2007 MGSZHK számú engedélyokirat 
előírásai szerint

5.3 Starane 250 EC 21350/1996. FM számú engedélyokirat előírásai szerint
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6. Az ikercsomagolású növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra Károsító
A kijuttatáshoz szükséges

szer                víz 
mennyisége

g/ha vagy l/ha                l/ha 

Kalászosok
(őszi búza, őszi árpa, 
tavaszi árpa, rozs, 
tritikale)

magról kelő kétszikű  
gyomnövények,  
Cirsium arvense

Ally Max SX : 28 g/ha

Starane 250 EC: 0,3 l/ha

200-250

Az ikercsomagolású kiszerelés 3 ha kezelésére elegendő, maradék nélkül.

kultúra kezelések 
maximális száma

két kezelés közti  
min. időtartam 

(nap)

az utolsó kezelési  
fenostádium

Kalászosok
(őszi búza, 
őszi, tavaszi árpa, 
rozs, tritikale)

1 -- zászlós levél 

Előírt növényvédelmi technológia:
Kalászosokban  a  készítményt  posztemergensen  kell  kijuttatni  a  kalászosok  3  leveles 
állapotától a zászlós levél kifejlődéséig. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles 
korunkban,  a  ragadós  galaj  2-6  levélörvös  fejlettségekor,  a  mezei  acat  tőlevélrózsás 
állapotában a  legérzékenyebb a készítményre.  A gyomirtó  hatás fokozására a permetléhez 
0,1%-os koncentrációban, nem-ionos nedvesítő szer hozzáadása szükséges.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

7. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei: 

Veszélyjelek:
Xn

ártalmas

N

környezeti 
veszély

a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító) tulajdonságok:
Az Ally Max SX p.o. LD50 értéke (patkányon):        >  5000 mg/kg.
A Starane 250 EC p.o. LD50 értéke (patkányon):        >  2000 mg/kg.
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b) Tűzveszélyességi besorolás: kevésbé tűzveszélyes (R 10)

c) Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

d) Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

R-mondatok:

R 10 Kevésbé tűzveszélyes
R 37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
R 40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított
R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 

okozhat
R 65 Lenyelve  ártalmas,  aspiráció  (idegen  anyagnak  a  légutakba  beszívása)  esetén 

tüdőkárosodást okozhat
R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

S-mondatok: 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
S 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő
S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni

Különleges Sp-mondatok:

Sp 1 Az  ikercsomagolású  növényvédő  szerrel  vagy  annak  csomagolóeszközével  ne 
szennyezze a vizeket!

Spo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni
Spe 2 A felszín alatti vizek védelme érdekében nem alkalmazható kiemelten érzékeny felszín 

alatti vízminőség védelmi területen, és drénezett talajokon.
Spe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől  5 m távolságban tartson meg 

egy nem permetezett biztonsági övezetet!
A  nem  célnövények  védelme  érdekében  a  nem  mezőgazdasági  földterülettől  5  m 
távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
Elsodródást csökkentő szórófej használata javasolt!

e, egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a 
hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. 
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A csomagolási  hulladékokra  növényvédő  szerrel  szennyezett  csomagolóeszköz-hulladékok 
kezelésről szóló 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet előírásait szükséges alkalmazni.

8. Várakozási idők:

a) Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: rendeltetés szerű felhasználás esetén nincs  
korlátozás

9. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

Egyéni védőfelszerelés:
előkészítőknek és kijuttatóknak:  növényvédelmi  védőruha,  védőkalap, 

védőkesztyű,  védőszemüveg  vagy  arcvédő, 
védőlábbeli

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, kiömlését, elfolyását, a tömény 
szer  szembe,  bőrre  jutását,  belégzését,  esetleges  lenyelését.  Munka  közben  többszöri 
kézmosás,  munka  végeztével  alapos  tisztálkodás,  zuhanyozás,  alsó  és  felsőruha  váltása 
szükséges. 
Mérgezéskor,  allergiás  megbetegedés  esetén,  vagy  annak  gyanújakor  a  munkát  azonnal 
félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás (lásd: általános eljárás) után orvosi, 
intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia:  általános eljárás, tüneti-megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

10. Forgalmazási kategória: I.

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

12. Az engedély érvényessége: 2015. 12. 31.

Budapest, 2011. március 17.

Dr. Bognár Lajos 
mb. elnök

       nevében és megbízásából 

Jordán László     
igazgató  

11


