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Tárgy: Saracen Pack ikercsomagolású gyomirtó
permetezőszer forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyének kiadása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a
továbbiakban: engedélyező hatóság), a Cheminova Magyarország Kft. (1027 Budapest, Ganz utca
16.) által képviselt Cheminova A/S (P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Dánia) ügyfélnek a Saracen Pack
ikercsomagolású gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének
kiadása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi
HATÁROZATOT:
Az engedélyező hatóság a Saracen Pack ikercsomagolású gyomirtó permetezőszer forgalomba
hozatalát és felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi:
A Saracen Pack ikercsomagolású gyomirtó permetezőszer ezen engedélyben, illetve a
• Saracen gyomirtó permetezőszer 04.2/3558-2/2014. NÉBIH számú és a
• Nuance Super gyomirtó permetezőszer 04.2/1602-1/2013. NÉBIH
engedélyokiratokban foglaltak alapján hozható forgalomba és használható fel.

1. Az ikercsomagolású növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:
1.1. Engedélyokirat száma:

04.2/1552-3/2015. NÉBIH

1.2. Ikercsomagolású növényvédő szer neve: Saracen Pack
1.3. Engedélyokirat érvényessége:

2016. december 31.

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:

Cheminova A/S
P.O. Box 9
DK-7620 Lemvig, Dánia
Cheminova Magyarország Kft.
1027 Budapest, Ganz utca 16.

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai
képviselője:

2. Az ikercsomagolású növényvédő szer adatai:
2.1. Az ikercsomagolású növényvédő szer
gyártója:

Cheminova A/S
P.O. Box 9
DK-7620 Lemvig, Dánia

2.2. A növényvédő szer rendeltetése:

gyomirtószer

2.3. Növényvédő szer formulációja: folyékony/szilárd ikercsomagolás (KK)

számú

04.2/1552-3/2015.
2.4. Az ikercsomag összetétele:
Készítmény (1) Saracen:
Készítmény (2) Nuance Super:
A csomagolószer anyaga:

0,5 liter
200 gramm
HDPE kanna

2.4.1. Saracen összetétele:
2.3.1.1. Hatóanyag
ISO név floraszulam
tiszta hatóanyag részaránya 50 g/l
2.4.2. Nuance Super összetétele:
2.3.2.1. Hatóanyag
ISO név
tiszta hatóanyag részaránya
2.3.2.2. Hatóanyag
ISO név
tiszta hatóanyag részaránya
2.5. Forgalmazási kategória:

tifenszulfuron-metil
500 g/kg
tribenuron-metil
250 g/kg

I.

3. Felhasználására vonatkozó előírások:
A Saracen Pack ikercsomagolású gyomirtó permetezőszert alkotó Saracen és Nuance Super
növényvédő szerek önmagukban is felhasználhatóak azok engedélyokirataiban előírt dózisban.
Tankkeverék formájában történő felhasználás esetén az alábbi előírások alkalmazandók:
Kultúra

tavaszi kalászosok
(tavaszi árpa, zab)
őszi kalászosok
(őszi búza, őszi árpa,
rozs, tritikále)

Károsító

A kijuttatáshoz szükséges
szer (l, kg/ha) víz (l/ha)
mennyisége
Saracen
0,1 l/ha
+
Nuance
Super
40 g/ha

magról kelő kétszikű
gyomnövények,
mezei acat

200-300

Az ikercsomagolású kiszerelés 5 ha egyszeri kezelésére elegendő.
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Kezelés ideje
(fenológiai állapot
szerint)
tavaszi kalászosokban
3 leveles állapottól
kétnóduszos állapotig
(BBCH 13-32)
őszi kalászosokban
3 leveles állapottól
zászlóslevél kiterüléséig
(BBCH 13-39)

04.2/1552-3/2015.
Előírt növényvédelmi technológia:
A készítmények egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használhatóak!
Tavaszi kalászosokban (tavaszi árpa, zab) a készítményeket a kultúrnövény 3 leveles állapotától
kétnóduszos fejlettségéig lehet kijuttatni.
Őszi kalászosokban (őszi búza, őszi árpa, rozs, tritikále) a készítményeket tavasszal a fagyok
megszűnését követően, a kultúrnövény 3 leveles állapotától a zászlóslevél kiterüléséig lehet
kijuttatni.
A kezelés időpontját és dózisát a gyomnövények fejlettsége és a gyomfajok összetétele határozza
meg. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles, a ragadós galaj 2-4 levélörvös
korában a legérzékenyebb a kombinációra. A gyomirtó hatás fokozása érdekében a megfelelő
permetezési segédanyag hozzáadása szükséges.
A floraszulam hatóanyag a HRAC „B” herbicidcsoporton belül a triazol-pirimidin-szulfonanilid
hatóanyagcsoportba tartozik, a tribenuron-metil és tifenszulfuron-metil hatóanyagok pedig a „B”
herbicidcsoporton belül a szulfonil-karbamidok közé tartoznak.
Légi kijuttatás: nem engedélyezett
4. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két
évig megőrzi.
Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év

5. Címkézésre vonatkozó előírások:
Az ikercsomagolású permetezőszer csak az engedélyezési eljárás során jóváhagyott címketervek
alapján elkészített címkékkel kerülhet forgalomba. A jóváhagyott címketerv a következőket
tartalmazza:
1. Az ikercsomag Saracen tartályának oldalára kerülő termékcímke, annak engedélyokirata
alapján elfogadásra került címkeszövege alapján
2. Az ikercsomag Nuance Super tartályának oldalára kerülő termékcímke, annak
engedélyokirata alapján elfogadásra került címkeszövege alapján
3. Az ikercsomagolású permetezőszerre vonatkozó termékcímkének - melyet az ügyfél köteles
a terméktől elválaszthatatlan módon rögzíteni - a következő információkat kell
tartalmaznia:
• Ikercsomagolású permetezőszer szer neve
• Az ikercsomagolású permetezőszer engedélyokiratának száma
• Az ikercsomagolású permetezőszer forgalmi kategóriája
• Az ikercsomagolású permetezőszer felhasználására vonatkozó előírások, előírt
növényvédelmi technológia
• Eltarthatósági idő.
A készítmények besorolásában bekövetkező változás esetén az ügyfél a címkét indokolatlan
késedelem nélkül köteles naprakésszé tenni és erről az engedélyező hatóságot haladéktalanul
értesíteni.
Az engedélyezési eljárás díja 300.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján
megfizetni.
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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 a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az
engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára
adni.
INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2015. április 21.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató

P.H.
Kapja:
1.
2.

Ügyfél hazai képviselete
Irattár
(106/2015)
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