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Melric gyomirtó permetez6szer

forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének módosítása
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Oldalak szómo: 6 oldol
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felhasználási engedélyokirat
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A Nemzeti Elelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsó fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
(a továbbiakban: engedélyezó hatóság), a Belchim Crop Protection Hungary Kft. (1016
Budapest, Zsolt u. 4.) âltal képviselt Belchim Crop Protection NV (Neringstraat 15, 8-1840
Londerzeel, Belgium) ügyfélnek a Metric gyomirtó permetezószer forgalomba hozatali és
felhasznâlátsi engedélyének módosítása tëtrgyâban benyújtott kérelmére meghozta az aláhbi

HATÁRO ZATOT:
Az engedélyezö hatóság a Metric gyomirtó permetezószer forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének megadásáról szóló 02.51109213/2009. MGSZHK szátmu hatátrozatëú egyéb
rendelkezések váútozatlanul hagyása mellett módosítja, egyúttal a Metric gyomirtó
permetezószer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét megváitozott formában, a
módosításokkal egységes szerkezetben adja ki" melyben jelen határozat 1.,2., 5.és 7. pontja
tartalmaz új elöírásokat.

Az engedélyokirøt 1-7. pontjø helyébe az ølábbi szövegrész lép:

1. A növényvédó szer engedélyokirat azonosítási adatai:

szúmø:
1.2, Növényvédï szer neve:
1.3. Engedélyokírøt érvényessége:
1.4. Engedélyokírøt tulajdonosø:
1.1. Engedélyokirat

02.5/109213/2009.

MGSZHK

Metric
2022. szeptember 30.

Belchim Crop Protection NV
Neringstraat | 5, B- 1 840 Londerzeel,
Belgium
1,5, Engedélyokirat tulajdonos hozai képvisel6je.' Belchim Crop Protection Hungary Kft.
II24Btdapest Jagelló itt 14.

2. A növényvédó szer adatai:

Belchim Crop Protection NV (Belgium)

2.1. NÌ)vényvétlö szer gtártójø:
2.

2. Növënyvédï szer rendeltetése :

2.

3. Növén¡védõ szer formuláciQf

ø

gyomirtó permetezószer
:

kevert formuláció CS és SC (ZC)

I
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2.4. Növényvédö szer összetétele:

2.4.1. Hatóanyag

I

klomazon
I I 777-89- I

ISO név
CAS szám

IUPAC n,â,

-klór-benzil)-4, 4-dimetil- I, 2 -oxazolidin- 3 -on

gt

FMC AII dokumentáció

chnikqi hat ó any a g sp e cifikációj a

metribuzin

ISO n,áv

2.4.2. Hqtóanyag 2

-(2

60

tiszta hatóanyag rés zaránya
te

2

CAS szám

2

1087-64-9

IUPAC név

4

-u m i nu-6- te rc -b ul il- 3 - met

il-tio - I, 2, 4 -triazin-

5(4H)-on
233 gll

tis z t a hat ó any ag r és zar ány a

technikai hatóany ag

sp

Bayer

ecifikációj a

AII dokumentáció

elóírt minóségi követelmények:

3.

^z
3.L Hatóanyag tartalom
3.1.1. klomazon (HPLC)
metribuzin (HPLC)
3.

5,0 + 0,5 o/o(mlm)
19,3 + 1,2 o/o(m/m)

Meg kell feleljen ilz rrSC" és ,,CS"
formulációk FAO követelményeinek

2. Fizikai-k,émiai tulaj donságok:

4. A növényvédó szer felhasznáùására vonatkozó elóírások:
Kezelések

Kultúra

Károsító

maximális
száma

burgonya

magról keló
kétszikú
gyomnövények

1

Dózis
(Vha)

Permetlé
(Vha)

A kezelés ideje
fenológia szerint

1-1,5

200-300

preemergensen

Elöírt növényvédelmi technológia:
kell kipermetezni a végleges
bakhátak kialakítása után. A kezelést követóen talajmunkát ne végeznink, laza talajokon az
alacsonyabb, magas szerves aîyag tartalmú kötöttebb talajokon a magasabb dózisban kell
alkalmazni.
A klomazon hatóanyagta érzékeny kultúrák (kalászosok, cukorrépa) a készítmény felhasználását

A készítményt

a burgonya ültetése után kelése elótt (preemergensen)

követóen 60 nap elteltével vethetóek.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

2
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5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra
vonatkozó elóírások:
5.

1. Veszélyességi besorolás :
5.

l.

l.

Veszébtess égí tula-i donságok

A készítmény p.o. LDso értéke (patkányon):
Y

ízi szervezetekre való veszélyesség :
Méhveszélyesség:
T

íizt

eszélyess

é

gi

> 2000-5000

mg/ttkg

kifej ezetten veszélyes
nem jelölésköteles
nem jelölésköteles

b es o ro lás :

5.1.2. Veszél:¡ességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alap-ían

GHS Piktogrâm

Figyelmeztetés:

Figyelem

Figyelmeztetö mondato k (H-mo ndat) :

H400
H410

Nagyon mérgezö avizi élóvilágra.*
Nagyon mérgezö avízi élövilâgra, hosszan tartó károsodást okoz.

Ovi nt é zke d é s r e

von

øtk o ztí m

P391
P501

on

d øt o k (P -m

o

n d at)

:

A kiömlött anyagot össze kell g¡ijteni.
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba
szëilítâs szükséges.

Kíegészítï veszélyess égi informdció :

EUH401 Az emberi egészség és a kömyezet

veszélyeztetésének elkenilése érdekében be kell

tartani a hasznáÃati utasítás eló írásait.

5.2. Különleges S-mondatok:

SPI

A növényvédó szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A
berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a
gazdasâgbanvagy az utakon levó vízelvezetókön keresztül való szennyezödést!

2
SPe 2

Hasznëlatután minden védóruházatotki kell mosni.

SPo

SPe

3

A talajvíz

védelme érdekében múködó drénezeft talajokon, homoktalajokon (Aranyfele kötöttség, Ka<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminóség
védelmi terül eteken ne hasznâlj al

A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektöl 5 m távols
egy kezeletlen biztons âgi öv ezetet!

-

Címkén nem feltüntetendó adat
a

-l

âgban tartson meg
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5.3. Vdrøkoztisi idök:
5.3.1. Munkaegészs,ëgügti várakozási idó: 0 nap
5.

3.2. Etelmezés-egészségügti várakozási idó

;

várakozási idó (nap)

kultúra

elóírás szerinti felhasznëtlíts esetén nincs korlátozás

burgonya

5.

4. M u n køe g é s zs ég ügy í
5. 4.

L Eg,,éni

(60 nap)

óv ó re ndszab úly o k:

védófelszerelés

vegyi anyag ellen korlátozott védöképességú védóruha (6. tipusú),
védökalap, védö szemüveg (3 -as j elú), védóke sztyu, védólábbeli

Elökészítölcnek és

kijuttatóloøk:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal felbe
kell szakítani, majd a helyszíni elsósegélynyujtás után orvosi,intézeti ellátást kell biztosítani.
5. 4.

2. Elsös egélynyúj tás :

Bónel való érintkezés esetén a bórt bö vízzel meg kell tisztítani. A beszennyezódött ruhát,
lábbelit azonnal le kell vetni. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bö vízzel,legalább
15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a szqát vizzel ki kell
öblíteni, egy-két pohár vizzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.
Terápia: általános eljárás, tüneti megfigyeló kezelés.
E I I enany a g: specifikus antidótuma nincs.
5.

5. Egyéb környezetvédelmi elõírások:

A nem célnövények védelme érdekében a permetezés során fellépó elsodródásra figyelemmel
kell lenni!
6.

A növényvédó szer kiszerelése, csomagolása:

6.1. A kiszerelés térfogata/tömege: 5 liter
6.2.

A csomagolószer anya9a: HDPE kanna

7. A növényvédó szer eltarthatósága:

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megörzi.
Tqekoztato adat: A gyartó altal vallalt eltarthatósági idó 3 év.

8. Forgalmazási kategória:

II.

4
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Az

engedély rnódosítási eljárás díja 75.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott szâmla
alapjëtn megfizetni.

Ahatârozatjogeróre emelkedését követóen gyártott tételek a jelen hatëtrozat alapjanjóvahagyott
círnkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A megvëitozott termékcímkét be kell nyújtani az
engedélyezó hatósághoz elektronikus úton nyilvántartás céljábóI.

A

hatfuozat ellen közigazgatâsi eljárás keretében további jogorvoslatnak helye nincs.
Jogszabálysértésre hivatkozással a hatëtrozat bírósági felülvizsgálata kérhetó, a határrozat
közlésétól szâmítot| harminc napon belü1. A keresetlevelet a Fövárosi Kozigazgatësi és
Munkaügyi Bíróságnak kell címezni, de a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál kell
benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A jogi képviselóvel eljáró fel, valamint belftildi székhellyel rendelkezó gazdalkodó szervezet a
keresetlevelet elektronikus úton, a http:llanyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhetó
elektronikus úrlap 1ÁUVf nyomtatván y) hasznéiatával kötel e s benyúj tani.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálj a el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tëtrgyalást
tart. Târgyalás tartása a keresetlevélben kérhetó, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye
nincs.

INDOKOLAS

Az ügyfél hazai képviselete 2014. október 6. napjátn az engedélyezó

hatósâghoz benyújtott
kérelmében a Metric gyomirtó permetezószernek az anyagok és kever,lkek osztályozásáróL,
címkézéséröl és csomagolósáróL, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és
hatályon kívül helyezéséró1, valamint ez 1907/2006/EK rendeler módosítasáról szóló
I272/2008/EK rendelet (CLP rendelet) szerinti besorolását kérte az engedélyezó hatóságtóI.

Továbbá az ugyfél hazai képviselete 2017. április 7-én kelt kérelmében a Metric gyomirtó
permetezószer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat meghosszabbítâsëú kérte az
engedélyezó hatóságtóI.

Az

engedélyezó hatóság a kérelmet megvizsgâlta, és megállapította, hogy a kérelem benyújtása
megfelel a vonatkozó j ogszabályi elóírásoknak.

Az engedélyezó hatósëry a növënyvédó szerek forgalomba hozataláróL, valamint a 79/l I7/EGK és
q 9I/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezés,éról szóló II07/2009/EK rendelet (a
továbbiakban: EK rendelet) 45. cikkelye alapjérn, illetve a növényvédó szerek forgalomba
hozatalának és felhasználásának engedélyezéséró1, valamint a novényvédó szerek csomagolasaróL,
jelaléséróL, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.)
egyes, az eljáritsokra vonatkozó részletszabëúyai alapjan a rendelkezö részben foglaltak szerint
hatërozott.

A

növényvédö szer osztéiyozâsëthoz az anyagok és keverékek osztólyozásáróL, címkézéséról és
csomagolásáróL, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül
helyezéséróL, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 1272/2008/EK rendeletet
vette figyelembe az engedélyezö hatósëry.

5
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Az

eltarthatósági idóról (felhasználhatósági idó) és az engedélyes nyilatkozata szerint vállalt
eltarthatósági idó feltüntetéséröl a,R. 30. S Q0) bekezd,lse alapjëtn rendelkezett az engedélyezö
hatóság.

Egyuttal az engedélyezó hatóság a rendelkezésre álló adatok alapjân módosította a forgalomba
hozatali és felhasználási engedélyokirat 1. és2. pondát.

A

cínkêzésre vonatkozó rendelkezés az EK rendelet 65. cikk,ln, valamint az EK rendeletnek a
növényvédó szerek címkézésére vonatkozó követelmények tekintetében történó végrehajtásáról
szóló 547/201I/EU rendeleten, továbbá a R. 30. $-án alapul.

a Nemzeti Élelmiszerlánc-bíztonsági Hivatal, valamint a megyei
kormanyhivatalok mezógazdasági szakigazgatási szervei elótt kezdeményezett eliárásokban
fizeÍendó igazgatási szolgáltatási díjak mértékéróL, valamint az igazgatási szolgáltatási díj
fizetësének szabciþtairól szól.ti 63/2012. g\f 2.) VM rendele¡ 1. melléklet 8.10.1.2. és 8.11. pontja
alapj ëtn került me gáll apításra.
Jelen eljárás dija

Az

engedélyezö hatósâg az eljárások egységesítése érdekében - saját hatáskörben - az
engedélyokirat fejezeteinek korábbi pontbeosztását új decimális pontbeosztisra vëútoztatta és
ezzel egyidejúleg az engedélyokiratot egységes szerkezetben adta ki.

Az

engedélyezö hatóság határozatât a Nemzeti Elnl*ittnrlánc-biztonsági Hivøtalról szóló
22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 3 ç (l) bekezdésében biztosított jogkörében eljâwa, a
közigazgatási hatósagi eljarás ,!s szolgaltatás áltølános szabályairól szóló 2004. étti CXL.
törvény (a továbbiakban; Ker.) 7L $ (l) bekezdésének,és q 72. $ (l) bekezdésének megfelelöen
hoztameg.

A

fellebbezés lehetósége a Ket. 100. S (1) e) pontja alaplétn kenilt kizftrë.sra, a bírósági
felülvizsgálat lehetóségéról szóló tâjékoztatas aKet. 100. S (2) és 109. S (l)bekezdésén alapul.

Budapest, 2017. szeptember 27

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

P.H
55

Kapja

1. Ügyf"l

2.

hazai képviselóje
(264t2017.)

I¡attátr
6
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Nemzeti ÉIetmiszerlánc-biztonságr Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

X

E-ma

iI

1L18 Budapest, Budaörsi úT.I4I-L45.

I

1/309-looo

: nti@nebih.sov. hu; ppp.registration @nebih.sov. hu

www.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS TNTHASZNÁTÁSI
ENGEDÉTYOXTRAT
1. A növényvédó szer engedélyokirat azonosítási adatai:

szdma:
1,2, Növényvédö szer neve:
1.3. Engedélyokírøt érvényessége:
1.4. Engedélyokirat tuløjdonosa:
1.1. Engedélyokirat

02.511092/3/2009.

MGSZHK

Metric
2022. szeptember 30.

Belchim Crop Protection NV
Neringstraat 1 5, B-1 840 Londerzeel,
Belgium
1.5. Engedélyokirøt talajdonos hszai képviselöje.' Belchim Crop Protection Hungary Kft.
ll24Budapest, Jagelló iú 14.

2.

A növényvédó szer adatai:
Belchim Crop Protection NV (Belgium)

2.1. Növényvédï szer gtdrtulja:
2.

2. Növényvédï szer ren deltetése:

gyomirtó permetezószer

2.

3. Növényvédí szer þrmulációjø:

kevert formuláció CS és SC (ZC)

2.4. Növényvédö szer összetétele:
2.4.1. Hatóanyag

I

ISO nlv
CAS szám

IUPAC név
tis zta hqt ó any ag r é s zarány a
tec

hnikcti h øtó any ag

2.4.2. Hatóanyag 2

sp

e

cifi kaci ój a

ISO név

klomazon
81777-89-I
2 - (2

-klór-benzil)

-4, 4 -dimetil-

60 glr
FMC AII dokumentáció

metribuzin

CAS szám

2

I 087-64-9

IUPAC név

4

-amino

- 6 -t

er c -buti l- 3 -meti

5(4H)-on
tis zt a ható any ag r és z arány a
te c

hnikai ható any ag sp ecifi káci ój a

l, 2 -oxazolidin- 3 -on

233

gr

Bayer

I

AII dokumentáció

l-tio - l,

2, 4 - tr

iazin-
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3, Az elóírt minöségi követelmények:
3.

l. Hatóanyag tartalom
5r0 + 0r5 o/o(m/m)
19,3 * 1,2 o/o(mlm)

3.L1. klomazon (HPLC)
metribuzin (HPLC)
3.

Meg kell feleljen tz ,rSC" és o,CS"
formulóciók FAO követelményeinek

2. Fizikai-kémiai tulaj donságok:

4. A növényvédó szer felhasznâlâsára vonatkozó elóírások:
Kezelések

Kultúra

Károsító

maximális
száma

magról keló
kétszikú
gyomnövények

burgonya

I

Dózis
(Vha)

Permetlé
(Vha)

A kezelés ideje
fenológia szerint

1-1,5

200-300

preemergensen

Elóírt növényvédelmi technológia:

A

(preemergensen) kell kipermetezni a végleges
bakhátak kialakítása után. A kezelést követóen talajmunkát ne végezzunk,laza talajokon az alacsonyabb,
magas szerves anyag tartalmú kötöttebb talajokon a magasabb dózisban kell alkalmazni.
A klomazon hatóanyagra érzékeny kulturák (kalászosok, cukorrépa) a készítmény felhasznáiâsëfi követóen
60 nap elteltével vethetóek.
készítmén1rt"

a burgonya ültetése után kelése elött

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. Az emberre,

állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó

elóírások:
5.

1. Veszélyességì besorolás :
5.

l

.

L

Veszélves s,éqi tulqj donságok

A készítmény p.o. LDso értéke (patkányon):
Vízi szervezetekre való veszélyesség:

nem jelölésköteles

:

5.1.2. Veszélvess,égi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS Piktogram

Figyelmeztetés:

mglttkg

kifej ezetten veszélyes
nem jelölésköteles

Méhveszélyesség:
Túzveszélyességi besorolás

> 2000-5000

Figyelem
2
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Figyelmeztetö mondato k (H-mondøt) :

H400
H410

Nagyon mérgezö avízi élóvilágra.*
Nagyon mérgezö avízi élóvilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Ovìntézkedésre vonatkozó mondøtok (P-mondøt) :
P391

A kiömlött anyagot

P501

A

kell gyújteni.
tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba
össze

szâllitâs szükséges.

Kiegés zít6 veszélyességí ínþrmáció :

EUH401 Az emberi egészség és a kömyezet

veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell

tartani a hasznëúati utasítás elóírásait.

5.

2. Különleges S-mondatok:

SPl

A növényvédó szerrel vagy annak csomagoloeszközével ne szennyezze a vizeket! A
berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a
gazdasâgbanvagy az utakon levó vízelvezetókön keresztül való szennyezódést!

2
SPe 2

Hasznâlat után minden védóruházatotkikell mosni.

SPo

A talajviz védelme érdekében múködó drénezett talajokon, homoktalajokon (Aranyféle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan &zékeny felszín alatti vizminóség
védelmi területeken ne használja!

SPe

3

A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektól 5 m távolsâgban tartson meg
egy kezeletlen biztonsági övezetet

!

5.3. Vdrøkozdsi idök:
5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idó: 0 nap
5.

3.2. Elelmezés-egészségügyi várakozási idó

kultúra
burgonya

5.

;

várakozási idó (nap)
elóírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás
(60 nap)

4. Mun køe gés zségü gyi óv ó r e n d szab ály o kz
5. 4.

1. Egyéni védófelszerelés

Elókészítólmek és

kijuttatól*tak:

vegyi anyag ellen korlátozott védóképességú védóruha (6. tipusú),
védókalap, védószemüveg (3-as jelú), védókesztyú, védólábbeli

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetéî vagy annak gyanújakor a munkát azornal félbe kell
szakítani, majd a helyszíni elsósegélynyújtás után orvosi , intézeti ellátást kell biztosítani.
.

Címkén nem feltüntetendó adat
3
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2. El só s egélynyúj tás:

Bónel való érintkezés esetén a bórt bö vízzel meg kell tisztitani. A beszennyezödött ruhát, lábbelit
azonnal le kell vetni. Szembe jutás esetén a szemet azow:,€,l, bö vízzel, legalább 15-20 percig
öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a szëlât vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár
vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.
Terapia: általános eljárás, tüneti megfigyeló kezelés.
ag: speci fi kus antidótuma nincs.

El.l.enany

5.

5. Egyéb környezetvédelmí elöírdsok:

A nem célnövények védelme érdekében

6.

a permetezés során

fellépó elsodródásra figyelemmel kell lenni!

A növényvédó szer kiszereléseo csomagolása:

6.1. A kiszerelés térfogata/tömege: 5
6.2.

liter

A csomagolószet anyaga: HDPE kanna

7. A növényvédó szer eltarthatósága:

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megörzi.
Tálékoztato adat: A gyartó étltalvátllalteltarthatósági idó 3 év.

8. Forgalm azási krtegória:

II.

Budapest, 2017. szeptember 27

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

P,
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