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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: Tót Erika
HATÁROZATSZÁM: 02.5/234/1/2010.
OLDALAK SZÁMA: 5
MELLÉKLET: -

TÁRGY: Olajos Rézkén lemosó permetezőszer 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének 
módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ  mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv (a 
továbbiakban: Engedélyező hatóság), az AgroterM Kft. (8182 Peremartongyártelep, Pf. 29.) ügyfélnek 
az Olajos Rézkén lemosó 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  az  Olajos  Rézkén  lemosó  permetezőszer  12306/2002.  FVM számú 
forgalomba  hozatali  és  felhasználási  engedélyokiratát  –  egyéb  rendelkezések  változatlanul  hagyása 
mellett - az alábbiak szerint módosítja:

I. A növényvédő szer engedélyokiratának 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

1. A hatóanyagok gyártói: a) rézoxiklorid  -   Spiess-Urania Chemicals GmbH., Németország
b) kén              -   Kén Kft., Répcevis

További összetevő(k) gyártója: paraffinolaj   -   Sunoco, Ausztria

A növényvédő szer gyártója, és az engedély tulajdonosa:
AgroterM Kft. (8182 Peremartongyártelep, Pf. 29.)

II. A növényvédő szer engedélyokiratának 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

2. A szer faja:
2.1. növényvédő szer formulációja: SE, folyékony vizes szuszpo-emulzió

2.2. növényvédő szer összetétele:

2.2.1. hatóanyag                           ISO név réz rézoxiklorid  formájában

CAS szám 7440-50-8 1332-40-7

tiszta hatóanyag részaránya 90 g/l 150 g/l

2.2.2. hatóanyag                           ISO név kén 

CAS szám 7704-34-9

tiszta hatóanyag részaránya 210 g/l 

2.2.3. további összetevők                   ISO név paraffinolaj

CAS szám 8042-47-5;72623-86-0
tiszta hatóanyag részaránya 420 g/l
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III. A növényvédő szer engedélyokiratának 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
3. Az előírt minőségi követelmények: 

3.1. hatóanyag tartalom 
                3.1.1. réz (jodometriásan) 7,7 ± 0,8/ % (m/m)
                3.1.2. kén (titrimetriásan) 18,0 ± 1,1 % (m/m)

3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok: Meg kell feleljen az SE formuláció FAO 
követelményeinek

3.3. szennyező ion koncentráció
    ólom tartalom:                         max. 100 mg/kg

    kadmium tartalom:                 max. 20 mg/kg

    arzén tartalom:                        max. 20 mg/kg

IV. A növényvédő szer engedélyokiratának 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

4. Felhasználható:

Kultúra károsító A 
kezelések 
maximális 
száma

A  kezelések 
közötti  min. 
időtartam 
(nap)

Dózis 
(%)

Víz
(l/ha)

Az  utolsó 
kezelés 
fenostádiuma

alma, körte, birs, 
naspolya

baktériumos  és 
gombás  eredetű 
betegségek, 
levéltetvek, atkák, 
pajzstetvek 
(gyérítés)

2 10 3,0-4,0 1000-
1500

rügypattanás 
(BBCH 07)

szőlő (bor-, 
csemege-)

baktériumos  és 
gombás  eredetű 
betegségek, 
levéltetvek, atkák, 
pajzstetvek 
(gyérítés)

2 10 4,0 800-
1500

rügypattanás 
(BBCH 07)

csonthéjasok 
(őszibarack, 
nektarin, kajszi, 
mandula, meggy, 
cseresznye, szilva)

baktériumos  és 
gombás  eredetű 
betegségek, 
levéltetvek, atkák, 
pajzstetvek 
(gyérítés)

2 10 3,0 800-
1500

rügypattanás 
(BBCH 07)

bogyósok (málna, 
szeder, köszméte, 
piros és fekete 
ribiszke, josta)

baktériumos  és 
gombás  eredetű 
betegségek, 
levéltetvek, atkák, 
pajzstetvek 
(gyérítés)

2 10 3,0 700-
1500

rügypattanás 
(BBCH 07)

díszfák, díszcserjék baktériumos  és 
gombás  eredetű 
betegségek, 
levéltetvek, atkák, 
pajzstetvek 
(gyérítés)

2 10 3,0 700-
1500

rügypattanás 
(BBCH 07)
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Előírt növényvédelmi technológia  :  

A készítménnyel adott kultúrákban, nyugalmi időszakban (legkésőbb rügypattanáskor), 1-2 alkalommal, 
célszerű védekezni, lemosásszerű permetezéssel.

A permetlé  mennyiségét  a  lombfelület  nagyságától,  valamint  az  alkalmazott  géptípustól  függően kell 
megválasztani.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

V. A növényvédő szer engedélyokiratának 5. pontja az alábbiakkal módosul:

5.  A  növényvédő  szer  emberre,  állatra,  környezetre  való  veszélyessége  és  a  biztonságos 
felhasználásának előírásai: 
5.1. Veszélyesség:

Xi

irritatív

N

környezeti veszély

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Méhekre való veszélyesség:
Toxicitás alapján:
Kockázat alapján:

nem jelölésköteles
nem jelölésköteles

R-mondatok:
R 38  Bőrizgató hatású
R 50/53  Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 

okozhat
S-mondatok:
S 2  Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 13  Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
S 36/37/39  Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
S 60  Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani
S 61  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági 

adatlap

különleges S-mondatok:
Sp 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A 

berendezést  vagy  annak  részeit  ne  tisztítsa  felszíni  vizek  közelében!  Kerülje  a 
gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

Spe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg 
egy nem permetezett biztonsági övezetet!

5.2. várakozási idők: 
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0  nap
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Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 

kultúra várakozási idő
(nap)

alma, körte, birs, naspolya Előírás szerinti felhasználás 
esetén korlátozás nem 

szükséges.
szőlő (bor-, csemege-)
csonthéjas  (őszibarack,  kajszi,  mandula,  meggy, 
cseresznye, meggy, szilva)
bogyós  (málna,  szeder,  köszméte,  piros  fekete 
ribiszke, josta)

VI. A növényvédő szer engedélyokirata  az alábbiakkal egészül ki:

6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:

6.1. a kiszerelés térfogata/tömege: 0,25 liter ; 1 liter; 5 liter ;  20 liter;  1 m3 IBC konténer 

6.2. a csomagolószer anyaga: polietilén

Az új  gyártási  tételek  csomagolóeszközén  a  megváltozott  feltételeket  az  elfogadott  címketerv  szerint 
elkészített címkével kell ellátni.
Az  ügyfél  köteles  a  forgalomban  lévő  tételek  csomagolóeszközén,  a  megváltozott  feltételeket  az 
elfogadott címketerv szerint elkészített kiegészítő címkével ellátni, legkésőbb 2009. február 28–ig.

A 12306/2002. FVM számú engedélyokirat melléklete, valamint a 02.5/765/1/2007. MgSzHK számú 
módosítás és a 02.5/3689/3/2007. MgSzHK számú módosítás hatályát veszti.

A módosítási eljárás díja 150.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen  határozat  ellen  annak  kézbesítésétől  számított  15  napon  belül  a  Földművelésügyi  és 
Vidékfejlesztési  Minisztériumhoz címzett  (1860 Budapest 55, Pf.:1.), de az Engedélyező hatósághoz 
benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 5.000 forint.
A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2010. február 8.
Tóthné Lippai Edit

igazgató
P.H.

Kapja: 
1. Ügyfél hazai képviselete
2. Szakhatóság (OTH)
3. Szakhatóság (OKTVF)
4. Irattár

(22/2010.)
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