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permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv (a továbbiakban: Engedélyező hatóság), a Cheminova Magyarország Kft. (1022 Budapest, 
Hankóczy Jenő u. 25/A, 2. em. 5.) által képviselt Stähler International GmbH & Co. KG
(Stader Elbstrasse 1. 21683 Stade, Németország) ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban 
meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t:

Az Engedélyező hatóság a Successor 600 gyomirtó permetezőszer 02.5/2278/1/2008. MGSZHK 
számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint módosítja: 

I. Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

6, A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások
kultúra károsító A kijuttatáshoz szükséges

szer(l/ha) víz (l/ha)
mennyisége

kukorica (takarmány, vetőmag),
napraforgó, őszi káposztarepce

magról kelő egyszikű 
gyomnövények

2,0 250-300

kultúra kezelések 
maximális száma

maximális  
összes dózis  

(l/ha)  

két kezelés közt  
eltelt minimális

időtartam
(nap)

az utolsó kezelés  
idõpontja

(fenológiához 
viszonyítva)

kukorica 
(takarmány, vetőmag) 

1 2,0 - 1-3 leveles

  napraforgó 1 2,0 - preemergensen
 őszi káposztarepce 1 2,0 - preemergensen

Előírt növényvédelmi technológia: 
Kukoricában  vetés  után  kelés  előtt  (preemergensen),  jól  elmunkált  aprómorzsás  talajfelszínre, 
vagy  korai  posztemergensen  a  kukorica  1-3  leveles  állapotában  lehet  kijuttatni.  A  készítmény 
elsősorban  a  magról  kelő  egyszikű  gyomnövények  ellen  hatékony.  Magról  kelő  kétszikűek, 
valamint  évelő  egy-  és  kétszikű  gyomfajok  ellen  kombinációban  kell  alkalmazni,  ezek  ellen 
hatékony kukoricában engedélyezett készítményekkel azok engedélyokiratában előírtak szerint.
Kukoricavonalak gyomirtásánál a szer használatára vonatkozóan a fajtafenntartó véleményét is meg 
kell  kiérni.  Kukorica  vonalakban  kombinációban  csak  azokban  engedélyezett  készítményekkel 
juttatható ki.



Napraforgóban a kezelést a napraforgó vetése után kelése előtt (preemergensen) kell elvégezni, jól 
elmunkált  aprómorzsás  talajfelszínre.  Kelő  félben  lévő  napraforgó  állományt  tilos  kezelni.  A 
készítmény  hatáskifejtéséhez  a  bemosó  csapadék  elengedhetetlenül  szükséges.  A  készítmény 
elsősorban  a  magról  kelő  egyszikű  gyomnövények  ellen  hatékony,  a  magról  kelő  kétszikű 
gyomfajok  ellen fluorkloridon,  oxifluorfen,  flumioxazin  hatóanyagú készítmények  engedélyezett 
dózisával szükséges kombinálni.
Őszi káposztarepcében a kultúrnövény vetése után kelése előtt (preemergensen) kell kijuttatni, a 
gyomirtási spektrum növelése céljából Command 48 EC 0,2 l/ha dózisával kombinációban célszerű 
alkalmazni.

II, Az engedélyokirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
8. Várakozási idők:
a) Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: rendeltetésszerű felhasználásnál nincs korlátozás

III, Az engedélyokirat az alábbi 13. ponttal egészül ki:
13, A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 
 a kiszerelés térfogata/tömege: 10 liter

 a csomagolószer anyaga: COEX kanna

Az ügyfél köteles a forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén, a megváltozott feltételeket az 
elfogadott  címketerv  szerint  elkészített  címkével/kiegészítő  címkével  ellátni,  legkésőbb 2010. 
október 31–ig. A címkét, ill. kiegészítő címkét az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani. 

A engedély módosítási eljárás 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 
határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ elleni kereset indításával. 
A  keresetlevelet  (3  példányban)  a  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal  Központnál,  a 
felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, kell benyújtani, vagy ajánlott 
küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS
A Határozat Indokolás része nem nyilvános!

Budapest, 2010. május 20.
   Lukács László 
           elnök

       nevében és megbízásából 

Tóthné Lippai Edit 
igazgató

P.H.

Kapja: 
1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár
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