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Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

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

ELŐADÓ: Lázár Nelli
HATÁROZATSZÁM: 02.5/1733/2/2010.
OLDALAK SZÁMA: 4
MELLÉKLET: -

TÁRGY: Sultan 50 SC 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 Makhteshim Agan Industries Ltd. (Izrael) ügyfélnek, a Sultan 50 
SC  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  Sultan  50  SC  gyomirtó  permetezőszer forgalomba  hozatali  és 
felhasználási  engedélyének  megadásáról  szóló  3073/2006  NTKSZ határozatot  (továbbiakban 
engedély) az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett –a dózis-csökkentés és a 3 évenkénti  
felhasználhatóság  előírása  vonatkozásában  2010.  június  30-i  hatállyal  – az  alábbiak  szerint 
módosítja. 

I, Az engedélyokirat 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
3, A növényvédőszer összetétele:

2.4. növényvédő szer összetétele:

2.4.1. hatóanyag                          ISO 
név

metazaklór

CAS szám 67129-08-02

IUPAC név 2-klór-N-(piridazol-1-il-metil)-acet-2’,6’-
xilid

tiszta hatóanyag részaránya 500 g/l

II, Az engedélyokirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
5, Előírt minőségi feltételek: 

  5.1. hatóanyag tartalom 
Metazaklór (HPLC) 44,3 ± 2,2 %(m/m)

Fizikai-kémiai tulajdonságok: 
meg kell felelnie az SC formuláció „FAO” követelményeinek

II, Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
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6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások
kultúra károsító A kijuttatáshoz szükséges

szer (l/ha) víz (l/ha)
mennyisége

repce (őszi, tavaszi), 
mustár, olajretek 

magról kelő kétszikű 
gyomnövények

1,5-2,0             250-300 

kultúra kezelések 
minimális és  

maximális száma

maximális összes 
dózis (l/ha)

az utolsó kezelés időpontja
(fenológiához viszonyítva)

repce (őszi, 
tavaszi)           

          1                     2,0  4 leveles fejlettség 
BBCH 14         

mustár           1           2,0 4 leveles fejlettség 
BBCH 14  

olajretek           1                    2,0 4 leveles fejlettség 
BBCH 14        

Előírt növényvédelmi technológia: 
Preemergens kijuttatás esetén a készítményt a kultúrnövény vetése után 3 napon belül kell kijuttatni, 
jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre 2,0 l/ha dózisban. Fontos, hogy a kultúrnövény magját 2,0-
3,0 cm vastag földréteg takarja.
Állománykezelés esetén a kultúrnövény 2 valódi leveles korától 4 leveles fejlettségéig kell kijuttatni 
a készítményt  1,5-2,0 l/ha dózisban. A magról kelő kétszikű gyomnövények szik-2 valódi leveles 
fejlettségükkor,  a  ragadós  galaj  (Galium aparine)  1-3 levélörvös  állapotában  a  legérzékenyebb  a 
készítményre,  a  kelő  félben  lévő,  szikleveles  kultúrnövényt  a  készítmény  károsíthatja.  Erős 
gyomfertőzés  esetén,  vagy  fejlettebb  gyomnövények  ellen  az  engedélyokiratban  meghatározott 
magasabb dózisban kell alkalmazni.      

Ugyanazon a területen a készítmény csak három évenként használható!  

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

II, Az engedélyokirat az alábbi 14. ponttal egészül ki:
14. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 

A kiszerelés térfogata/tömege: 5 ill. 10 literes műanyag kanna
A csomagolószer anyaga: HDPE

Az engedélyes,  ill.  hazai  képviselője  a  szert  2010.  június  30.  után csak  a  jelen  határozat 
módosításainak  megfelelő  elfogadott  címketerv  szerint  elkészített  címkével,  vagy  kiegészítő 
címkével ellátva hozhatja forgalomba. 

Az értékesítési láncban meglévő készletek forgalmazására és a felhasználásra az engedélyező 
hatóság türelmi időt biztosít az alábbiak szerint:

A nagy- és kiskereskedők 2010. június 30-át követően a meglévő raktárkészleteiket a korábbi 
feltételekkel  2010.  december  31-ig  értékesíthetik  az  alábbi  szöveget  tartalmazó  címkével,  vagy 
kiegészítő címkével ellátva:
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 „Az MgSzHK Engedélyező hatóságának  02.5/1733/2/2010. sz. határozata szerint a  Sultan 50 SC 
gyomirtó permetezőszer 2010. június 30-án már  meglévő raktárkészleteit a nagy- és kiskereskedők 
2010. december 31-ig értékesíthetik. A szer 2011. december 31-ig az eredeti okirat előírásai szerint, 
2012.  január  1-jétől  legfeljebb  1,5-2,0  l/ha  dózisban,  ill.  ugyanazon  a  területen  3  évenkénti 
alkalmazással használható.”

Az  ügyfél  köteles  a  fenti  tételek  csomagolóeszközén  a  megváltozott  feltételeket  az  elfogadott 
címketerv szerint elkészített címkével, illetve kiegészítő címkével ellátni,  legkésőbb 2010. június 
30–ig,  valamint ezzel egyidejűleg az elkészült,  forgalomba került címkét, ill. kiegészítő címkét az 
engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából benyújtani.

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

A engedély módosítási eljárás díja 100.000 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 31.

Lukács László elnök 
nevében és megbízásából:

Tóthné Lippai Edit igazgató

P.H.

Kapja: 
1. Ügyfél hazai képviselete.
2. Irattár. (140 /2010.)


