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TÁRGY: Racer gyomirtó 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ,  mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv  (a  továbbiakban:  Engedélyező  hatóság),  a Makhteshim  Agan  Hungary  Zrt.  (1037,  
Budapest, Montevideo u. 6.)  által képviselt  Agan Chemical Manufacturers Ltd.  (P.O. Boksz 
262,  Ashdod,  Izrael) ügyfélnek,  a  Racer  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  Racer  gyomirtó  permetezőszer 35015/2000.  FVM számú 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint módosítja: 

I. Az engedélyokirat 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
1, Az engedély tulajdonosa: Agan Chemical Manufacturers Ltd. 

P.O. Box 262, Ashdod, Izrael

Az engedély tulajdonos hazai képviselete: Makhteshim Agan Hungary Zrt. 
1037  Budapest, Montevideo u. 6.

A növényvédő szer gyártója: Agan Chemical Manufacturers Ltd. 
P.O. Box 262, Ashdod, Izrael

A hatóanyag gyártója: Agan Chemical Manufacturers Ltd. 
P.O. Box 262, Ashdod, Izrael

 

I I, Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások

a kijuttatáshoz szükséges
kultúra károsító szer víz

mennyisége (l/ha)
napraforgó magról kelő kétszikű 

gyomnövények
2,0-3,0 200-300

sárgarépa, petrezselyem magról kelő kétszikű 
gyomnövények

2,0 200-300

burgonya (étkezési) magról kelő kétszikű 
gyomnövények

2,0-2,2 200-300



Előírt növényvédelmi technológia: 
Napraforgóban preemergens kijuttatás esetén benfluralin hatóanyagú készítménnyel alapkezelt 
területen  önmagában,  egyebekben  a  napraforgóban  preemergensen  kijuttatásra  engedélyezett 
egyszikűeket irtó készítmények engedélyokiratban előírt dózisával tankkombinációban juttatható 
ki.
A készítményt  napraforgóban vetés előtt  benfluralin hatóanyagú szer engedélyokiratban előírt 
dózisával tankkombinációban is kijuttathatjuk, ez esetben a permetezést követően 6-8 cm mélyen 
azonnal a talajba kell dolgozni.
A Racer dózisát a talaj típusától, a gyomfajok összetételétől és a gyomosodás várható mértékétől 
függően kell megválasztani.
Sárgarépa, petrezselyem kultúrákban vetés után, kelés előtt preemergensen kell kipermetezni a 
Racert. A készítmény elsősorban a magról kelő kétszikű gyomnövények ellen hatékony.
Burgonyában a  kezelést  a  végleges  bakhátak  kialakítása  után,  a  burgonya  kelése  előtt  kell 
elvégezni. 
A készímény a magról kelő kétszikű gyomnövények ellen hatékony. 
Hatáskiegészítés céljából burgonyában magról kelő egyszikű gyomnövények ellen engedélyezett 
egyszikűirtó készítmények engedélyokiratban előírt dózisával kombinálható.
Esetenként a Racer a kultúrnövényen levélérmenti sárgulást okozhat, melyet az maradéktalanul 
kinő.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

III. Az engedélyokirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
5. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei: 

a, Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító) tulajdonságok:
Veszélyjel és jelkép:

Xn

ártalmas
 

   N

környezeti veszély

b, A készítmény p.o.LD50  értéke (patkányon): 2595 mg/ttkg

c, Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

d, Méhekre való veszélyesség:  előírás szerinti felhasználás esetén nem jelölésköteles

Toxicitási alapon: nem jelölésköteles*

Kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles*

e, A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-, és biztonságos használatára vonatkozó 
S mondatok:
* Címkén nem feltüntetendő



R- mondatok:
R 10 Kevésbé tűzveszélyes
R 22 Lenyelve ártalmas
R 36 Szemizgató hatású
R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó 

károsodást okozhat
R 62 A fertilitásra (fogamzóképességre vagy nemzőképességre) ártalmas lehet
R 63 A születendő gyermeket károsíthatja
R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén 

tüdőkárosodást okozhat

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 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 29/35 Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és 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
S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell 

kérni/Biztonsági adatlap
S 62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az 

edényzetet vagy a címkét

f, A növényvédő szerek biztonsági óvó rendszabályaira vonatkozó különleges S-mondatok:

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 200 méter távolságban tartson 
meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 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:
7, Tűzveszélyességi besorolás: kevésbé tűzveszélyes (R 10)

IV, Az engedélyokirat az alábbi 11. ponttal egészül ki:

11, A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 
A kiszerelés térfogata/tömege: 1 ill. 5 liter
A csomagolószer anyaga: COEX



V. Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
10.  Az  engedély  érvényessége:  2011.  december  31.,  illetve  a  szer  hatóanyagának 
felülvizsgálata során a közösségi rendelkezésekben megállapításra kerülő határidő. 

Amennyiben  a  hatóanyag  közösségi  felülvizsgálata  során  az  előbbiekben  meghatározott 
érvényességi időig nem születik döntés, akkor a szer forgalmazására és a felhasználásra az alábbi 
határidők vonatkoznak: 

A  nagy-  és  kiskereskedők  raktárkészleteiket  2012.  június  30-ig  értékesíthetik.  A  szer 
felhasználása 2012. december 31-ig engedélyezett.

Az ügyfél köteles a jelen határozatban foglaltakról a kereskedelmi partnereit közlemény útján 
tájékoztatni.

A  növényvédő  szer  csak  a  jelen  határozat  rendelkezéseit  tartalmazó  címkével  kerülhet 
forgalomba.  Az  ügyfél  köteles  a  már  forgalomban  lévő  tételek  csomagolóeszközén  a 
megváltozott feltételeket átcímkézéssel, vagy öntapadó kivitelű kiegészítő címkével feltüntetni 
legkésőbb 2010.  december  31-ig,  valamint  ezzel  egyidejűleg  az  elkészült,  forgalomba került 
címkét,  ill.  kiegészítő  címkét  nyomtatott  és  elektronikus  úton  is  az  engedélyező  hatósághoz 
nyilvántartás céljából benyújtani.

Az engedély módosítás eljárási díja 50.000.- Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla 
alapján megfizetni.   

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  (a  továbbiakban:  MgSzH 
Központ) elleni kereset indításával. 

A  keresetlevelet  (3  példányban)  az  engedélyező  hatóságnál  a  felülvizsgálni  kért  határozat 
közlésétől  számított  harminc  napon  belül  kell  benyújtani,  vagy  ajánlott  küldeményként  kell 
postára adni. 

INDOKOLÁS

A Határozat Indokolás része nem nyilvános!

Kelt: Budapest, 2010. október 18.

Jordán László
igazgató

                                                               P.H.
Kapja:



1. Ügyfél hazai képviselete.
2. Irattár.

                                                                                                                (218/2010.)
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