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Melléklet: Forgalomba hozatali és felhasználási
engedély (3 oldal)
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a
továbbiakban: Engedélyező hatóság) a Biocont Magyarország Kft. (1139 Budapest, Hajdú u. 4244.) által képviselt Biocont Laboratory spol. s.r.o. (Smahova 66., 627 00 Brno-Slatina, Csehország)
ügyfélnek a Trichoplus fürkészdarázs makroszervezet forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének kiadása tárgyában meghozta az alábbi
HATÁROZAT–ot:
Az engedélyező hatóság a Trichoplus fürkészdarázs makroszervezet forgalomba hozatalát és
felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi:
1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:
1.1. Engedélyokirat száma:
1.2. A készítmény neve:
1.3. Engedélyokirat érvényessége:
1.4. Az engedélyokirat tulajdonosa:
1.5 Az engedélyokirat tulajdonos hazai
képviselője:
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2. A készítmény adatai:
2.1. A készítmény gyártója:
2.2. A készítmény rendeltetése:
2.3. A készítmény formulációja:
2.4. Készítmény összetétele:
2.4.1. Összetevő:
tiszta összetevő részaránya (m/m):
2.4.2. Összetevő:
tiszta összetevő részaránya (m/m):

Biocont Laboratory spol. s.r.o.
Smahova 66., 627 00 Brno-Slatina, Csehország
makroszervezet
élő állat
Trichogramma pintoi
80 %
Trichogramma evanescens
20 %
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3. Felhasználására vonatkozó előírások:
Kártevő
(célszervezet)
kukoricamoly
gyapottokbagolylepke

bagolylepkék

kukorica

Alkalmazás száma
(alkalom/nemzedék)
2

csemege kukorica

2-4

Kultúra

paprika,
paradicsom
(szabadföldi és
hajtatott)
bab, borsó,
káposztafélék

Felhasználás
módja

kapszulák
kiakasztása
növényre,
támrendszerre,
karóra

2-4

2-3

Dózis
(db kapszula/ha)
75-100
100

100-150

100

Előírt növényvédelmi technológia:
A betelepítést az első kártevők megjelenésekor kell megkezdeni és a fertőzés mértékétől függően kell
ismételni.
A fürkészek egyes rovarölő szerekre nagyon érzékenyek, ezért a telepítésnél figyelembe kell venni a
rovarölő szeres kezelések hatástartamát. A fürkészdarazsak kihelyezését követő 25. napig toxikus a
növényvédő szer kijuttatása, továbbá 4-5 napon belül végrehajtott esőztető öntözés a biológiai
védekezés eredményességét jelentősen csökkentheti.
Az imágók kb. 15-20 nap alatt hagyják el a polisztirol kapszulát, ezért legalább három hétig
hagyjuk a kapszulákat a növényeken!
A parazitoidokat tartalmazó kapszulákat a lepke nemzedék rajzáskezdetekor egyenletes elosztásban,
vagy a kártevő gócpontjaiban a mellékelt papírakasztó segítségével a növények szárára akasztva,
vagy más módon rögzítve kell kihelyezni. A kapszulák talajra kerülését el kell kerülni! Erős,
elhúzódó kártevő rajzás esetén 7-10 naponta legalább 2-4 alkalommal szükséges kihelyezni. Kisebb
fertőzés esetén elegendő az alacsonyabb egyedszámú kihelyezés.
A készítmény káposztában a bagolylepkék mellett közepes hatékonysággal rendelkezik a
káposztalepke és a répalepke tojásai ellen is.
4. Emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:
4.1. Veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok
Veszélyjel:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
Vízi szervezetekre való veszélyesség:
Méhveszélyesség:
Tűzveszélyességi besorolás:
R-mondatok:

Nem jelölés köteles.

Nem értelmezhető.
Nem jelölésköteles.
Nem jelölésköteles.
Nem jelölésköteles.

Nem jelölésköteles.

S-mondatok:
S2
S 13

Gyermekek kezébe nem kerülhet
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó

Különleges S-mondatok: Nem jelölésköteles.
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4.2. Várakozási idők:
4.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
4.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Előírása nem szükséges.
4.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: Előírása nem szükséges.
5. Kiszerelés, csomagolás:
Aktív élő szervezet formája
pete, lárva, imágó

A termék kiszerelési egységei
(megengedett eltérés ± 5%)
1200 egyed/kapszula;
100 db kapszula/tálca

A csomagolás anyaga
polisztirol

6. Eltarthatósága:
Eredeti zárt csomagolásban, napfénytől védett, 70 % relatív páratartalmú helyiségben, 8-15 °C
tárolási hőmérsékleten, a gyártótól való kiszállítást követően legfeljebb 48 óra.
7. Forgalmazási kategória:

III.

A készítmény csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján
elkészített címkével kerülhet forgalomba.
Az engedélyezési eljárás díja 250.000 Ft, amit az ügyfél megfizetett.
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 (3 példányban) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál, a felülvizsgálni
kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott
küldeményként kell postára adni.

3/4

04.2/2210-1/2013 NÉBIH

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2013. április 26.
Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató
P.H.
Kapja:
1. Ügyfél hazai képviselte.
2. Irattár.

(109/2013.)
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FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT
1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:
1.1. Engedélyokirat száma:
1.2. A készítmény neve:
1.3. Engedélyokirat érvényessége:
1.4. Az engedélyokirat tulajdonosa:
1.5 Az engedélyokirat tulajdonos hazai
képviselője:

04.2/2210-1/2013 NÉBIH
Trichoplus fürkészdarázs
2023. április 26.
Biocont Laboratory spol. s.r.o.
Smahova 66., 627 00 Brno-Slatina, Csehország
Biocont Magyarország Kft.
1139 Budapest, Hajdú u. 42-44.

2. A készítmény adatai:
2.1. A készítmény gyártója:
2.2. A készítmény rendeltetése:
2.3. A készítmény formulációja:
2.4. Készítmény összetétele:
2.4.1. Összetevő:
tiszta összetevő részaránya (m/m):
2.4.2. Összetevő:
tiszta összetevő részaránya (m/m):
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(célszervezet)
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(alkalom/nemzedék)
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csemege kukorica

2-4
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Felhasználás
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Előírt növényvédelmi technológia:
A betelepítést az első kártevők megjelenésekor kell megkezdeni és a fertőzés mértékétől függően kell
ismételni.
A fürkészek egyes rovarölő szerekre nagyon érzékenyek, ezért a telepítésnél figyelembe kell venni a
rovarölő szeres kezelések hatástartamát. A fürkészdarazsak kihelyezését követő 25. napig toxikus a
növényvédő szer kijuttatása, továbbá 4-5 napon belül végrehajtott esőztető öntözés a biológiai
védekezés eredményességét jelentősen csökkentheti.
Az imágók kb. 15-20 nap alatt hagyják el a polisztirol kapszulát, ezért legalább három hétig
hagyjuk a kapszulákat a növényeken!
A parazitoidokat tartalmazó kapszulákat a lepke nemzedék rajzáskezdetekor egyenletes elosztásban,
vagy a kártevő gócpontjaiban a mellékelt papírakasztó segítségével a növények szárára akasztva,
vagy más módon rögzítve kell kihelyezni. A kapszulák talajra kerülését el kell kerülni! Erős,
elhúzódó kártevő rajzás esetén 7-10 naponta legalább 2-4 alkalommal szükséges kihelyezni. Kisebb
fertőzés esetén elegendő az alacsonyabb egyedszámú kihelyezés.
A készítmény káposztában a bagolylepkék mellett közepes hatékonysággal rendelkezik a
káposztalepke és a répalepke tojásai ellen is.
4. Emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:
4.1. Veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok
Veszélyjel:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
Vízi szervezetekre való veszélyesség:
Méhveszélyesség:
Tűzveszélyességi besorolás:
R-mondatok:

Nem jelölés köteles.

Nem értelmezhető.
Nem jelölésköteles.
Nem jelölésköteles.
Nem jelölésköteles.

Nem jelölésköteles.

S-mondatok:
S2
S 13

Gyermekek kezébe nem kerülhet
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó

Különleges S-mondatok: Nem jelölésköteles.
4.2. Várakozási idők:
4.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
4.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Előírása nem szükséges.
4.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: Előírása nem szükséges.
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5. Kiszerelés, csomagolás:
Aktív élő szervezet formája
pete, lárva, imágó

A termék kiszerelési egységei
(megengedett eltérés ± 5%)
1200 egyed/kapszula;
100 db kapszula/tálca

A csomagolás anyaga
polisztirol

6. Eltarthatósága:
Eredeti zárt csomagolásban, napfénytől védett, 70 % relatív páratartalmú helyiségben, 8-15 °C
tárolási hőmérsékleten, a gyártótól való kiszállítást követően legfeljebb 48 óra.
7. Forgalmazási kategória:

III.

Budapest, 2013. április 26.
Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató
P.H.
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