Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 1/309-1000; Fax: 1/246-2942
ELŐADÓ: Tót Erika
ENGEDÉLYSZÁM: 02.5/1156/7/2009.
OLDALAK SZÁMA: 15
MELLÉKLET: -

TÁRGY: Madex biológiai rovarölő szer
forgalomba hozatali és felhasználási
engedélye

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint elsőfokú élelmiszerláncfelügyeleti szerv (a továbbiakban: Engedélyező hatóság), a Biocont Magyarország Biológiai
Növényvédelmi Kft. (1139 Budapest, Hajdú utca 42-44.) által képviselt Biocont Laboratory
Ltd. (Smahova 66, 627 00 Brno-Slatina, Cseh köztársaság) ügyfélnek a Madex biológiai
rovarölő szer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában meghozta
az alábbi

határozatot.
Az engedélyező hatóság a Madex biológiai rovarölő szer forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:
Az Engedélyező hatóság előírásai:
1. A növényvédő szer tulajdonosi és gyártói adatai
A hatóanyag és a növényvédő szer gyártója:
Andermatt Biocontrol AG.
Stahlermatten 6, 6146 Grossdietwil, Svájc
Az engedélyokirat tulajdonosa:
Biocont Laboratory Ltd.
Smahova 66, 627 00 Brno-Slatina,
Cseh köztársaság
Az engedély tulajdonos hazai képviselete:
Biocont Magyarország Biológiai Növényvédelmi Kft.
1139 Budapest, Hajdú utca 42-44.
2. A növényvédő szer rendeltetése:

biológiai rovarölő szer

3. A növényvédő szer hatóanyag összetevői:
3.1 hatóanyag név

Cydia pomonella granulosis virus (CpGV)
CAS szám nem alkalmazható
IUPAC név nem alkalmazható

tiszta hatóanyag részaránya 3 x 1013 db/L

4. Szerforma: szuszpenzió koncentrátum (SC)
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5. Előírt minőségi feltételek:
5.1. hatóanyag tartalom
5.1.1 (CpGV)

3 x 1013 db/L

5.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok :

Meg kell felelnie az SC formuláció „FAO”
követelményeinek

6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:
Kultúra

alma,
körte,
birs, dió

Károsító

almamoly

A
kezelések
maximális
száma
8

A
kezelések
közötti
min.
időtartam
8

Dózis
(l/ha)

0,075-0,1

az utolsó kezelés
időpontja
(fenológiához
viszonyítva)
végső gyümölcsméret
eléréséig (BBCH 80)

Előírt növényvédelmi technológia:
Feromonos megfigyelés alapján almában, körtében, birsben és dióban almamoly ellen a
kezeléseket megelőző jelleggel, terméskötődés után célszerű kezdeni, majd 8-14 naponta
ismételve, a gyümölcsök éréséig folytatni.
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett.

Az ügyben eljáró Országos Tisztifőorvosi Hivatal 157-368/2008. OTH számú és az
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi Főfelügyelőség
14/4900/2/2009. OKTVF számú állásfoglalása szerinti előírások:
7. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:
a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító ) tulajdonságok:
Veszélyjel és jelkép:
Xi

irritatív
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): 12600 mg/kg
b) Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
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c) Vízi szervezetekre való veszélyesség:
nem jelölésköteles
A felszíni vizektől előírt biztonsági távolság (pufferzóna) kockázatbecslés alapján
minimum 5 méter. Az ivóvízbázisok védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek
és hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
d) Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles
e) A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R -, és biztonságos használatára
vonatkozó S mondatok:
R-mondatok:
R 43

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

S-mondatok:
S2
Gyerekek kezébe nem kerülhet.
S 13
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S 20/21
A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
S 24/25
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 36/37/39
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
f) A növényvédő szerek biztonsági óvó rendszabályaira vonatkozó különleges Smondatok:
SP 1
SPo 2

A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!
Használat után minden védőruházatot ki kell mosni

8. Várakozási idők:
a) Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap

b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
kultúra
alma, körte, birs, dió

várakozási idő
(nap)
Előírásszerű felhasználása
esetén nem szükséges.

9. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:
Egyéni védőfelszerelés:
egyéni védőfelszerelés előkészítőknek:
vegyi anyag, permet (aerosol) ellen védő (4. típusú) védőruha, növényvédelmi
(permetező) védőkalap, vegyi anyag cseppek, aerosol/permet elleni (3-as
jelölésű)arcvédő, vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű,
védőlábbeli.
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egyéni védőfelszerelés felhasználóknak:
vegyi anyag, permet (aerosol) ellen védő (4. típusú) védőruha, növényvédelmi
(permetező) védőkalap, vegyi anyag cseppek, aerosol/permet elleni (3-as
jelölésű)arcvédő, vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű,
védőlábbeli. Gyümölcsfa háti permetező készülékkel történő permetezése esetén a
permet/aerosol belégzésének, szájba jutásának megelőzésére – előbbiek mellett –
FFP3D jelű szűrő félálarc
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe
kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: általános eljárás) orvosi, intézeti
ellátást kell biztosítani.
Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs
10. Forgalmazási kategória: II.
11. Eltarthatóság:

2 év eredeti zárt csomagolásban 5 oC-on tárolva
6 év eredeti zárt csomagolásban mínusz18oC-on tárolva

12. Az engedély érvényessége: 2019. április 30.
13. A termékcímke elfogadására vonatkozó döntés:
A növényvédő szer csak jelen határozat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg
alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.
14. Kiszerelés:
14.1. a kiszerelés térfogata/tömege:
14.2. a csomagolószer anyaga:

100ml
PET

Az engedélyezési eljárás díja 1.500.000 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.
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Budapest, 2009. december 16.
Dr. Halmágyi Tibor
igazgató
P.H.
Kapja:
1. Ügyfél hazai képviselete
2. Szakhatóság (OTH)
3. Szakhatóság (OKTVF)
4. Irattár

(140/2009.)
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