
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
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ELŐADÓ: Tót Erika
HATÁROZATSZÁM: 02.5/10619-1/2010.
OLDALAK SZÁMA: 2
MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és  
felhasználási engedélyokirat

TÁRGY: Vydate 10 G talajfertőtlenítő szer 
forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal  Központ  mint  elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv (a továbbiakban: Engedélyező hatóság),  a DuPont Magyarország Kft. (2040 Budaörs, 
Neumann J. u. 1.) ügyfél kérelmére, a Vydate 10 G talajfertőtlenítő szer forgalomba hozatali és 
felhasználási  engedély  módosítás  kiadása  tárgyában  indult  hatósági  eljárásban  meghozta  az 
alábbi

h a t á r o z a t o t:

Az  Engedélyező  hatóság  a  Vydate  10  G  talajfertőtlenítő  szer 02.5/2365/1/2008.  MgSzHK 
számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokiratát az alábbiak szerint módosítja:

Az engedélyokirat 12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

12. Az engedély érvényessége: 2016.07. 31.

Az engedélyezési eljárás díja 50.000 Ft.

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. július 21.



02.5/10619-1/2010.
dr. Bognár Lajos mb. elnök 
nevében és megbízásából:

Tóthné Lippai Edit
igazgató

P.H.
Kapja: 
1. Ügyfél 
2. Irattár

(184/2010.)
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Melléklet a 02.5/10619-1/2010. MgSzHK számú határozathoz.

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

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

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI 
ENGEDÉLYOKIRAT

A növényvédő szer neve: Vydate 10 G talajfertőtlenítő szer

A növényvédő szer okirat száma: 02.5/2365/1/2008. MgSzHK

1. A növényvédő szer tulajdonosi és gyártói adatai
engedély tulajdonosa DuPont Magyarország Kft.

2040 Budaörs, Neumann J. u. 1. II. em
készítmény gyártója DuPont International Operations S.á.r.l.

(Svájc)
hatóanyag(1) gyártója DuPont

(USA)

2. A növényvédő szer rendeltetése: talajfertőtlenítő szer

3. A növényvédő szer hatóanyag összetevői :
hatóanyag(1)
 ISO név oxamyl
IUPAC név (EZ)-N,N-dimetil-2-metilkarbamoiloxiimino-2-

(metiltio)acetamid
CAS szám 23135-22-0
részaránya 100 g/kg 

4. Szerforma: granulátum (G)

5. Előírt minőségi feltételek:
Fizikai-kémiai tulajdonságok 
5.2 granulátum méret eloszlása (MT 58) 850-250 µm: 97.3%

250-150 µm: 0.7%
<150 µm: 2.1%

Tárolási stabilitás
5.3 Tárolási stabilitás 54 oC-on 

(MT 46.3)
a mért átlag hatóanyag tartalom nem lehet kevesebb, mint a 
kezdeti hatóanyag tartalom relatív 95%-a és meg kell 
felelnie az 5.2 és 5.4 előírásainak.

6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

5.1. hatóanyag tartalom 
oxamil (HPLC) 10,0± 1,0 %(m/m)
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Melléklet a 02.5/10619-1/2010. MgSzHK számú határozathoz.

kultúra károsító kezelé-
sek 

száma

utolsó kezelési  
fenostádium

a kijuttatáshoz 
szükséges

szer                víz 
mennyisége

kg/ha         l/ha 
burgonya burgonya fonálféreg

(Globodera spp.)
1 Palántázás előtt 

(BBCH 00)
40-55 nincs

új burgonya burgonya fonálféreg
(Globodera spp.)

1 Palántázás előtt 
(BBCH 00)

40 nincs

sárgarépa, 
petrezselyem

fonálféreg 1 Palántázás előtt 
(BBCH 00)

20-25 nincs

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítményt a fonálféreggel fertőzött területen, a vetés előtt a magágy előkészítése során megfelelően 
megművelt  talajra  kell  egyenletesen  és  pontosan  kijuttatni,  traktorra  szerelt  szóróvető  géppel,  teljes 
felületkezelés formájában. A kijuttatás után a granulátumot azonnal a talaj felső 10 cm-es rétegébe 
kell bedolgozni. A megfelelő hatás elérése érdekében az Vydate 10 G granulátum egyenletes eloszlását 
kell biztosítani a talaj felső 10 cm-es rétegében

Légi kijuttatás: - nem juttatható ki

7. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei: 

Veszélyjelek:
T

mérgező

N

környezeti veszély

a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító) tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):       ♂   43 mg/kg.

♀    34 mg/kg

b) Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

c) Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes
biztonsági távolság (kockázatbecslés alapján) 20 m

d) Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

R-mondatok:
R23/25 Belélegezve és lenyelve mérgező.
R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

S-mondatok: 
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
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Melléklet a 02.5/10619-1/2010. MgSzHK számú határozathoz.

S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.
S38 Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a 

címkét meg kell mutatni.
S57 A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell 

használni.

Különleges Sp-mondatok:
SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!
SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni
SPe 1 A talajvíz védelme érdekében ne használja az előírt gyakoriságnál többször 
SPe 2 talajvíz védelme érdekében különösen érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen 

nem alkalmazható!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektől 20m távolságban tartson 

meg egy nem permetezett biztonsági övezetet.

A csomagolási hulladékokra a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezelésről 
szóló 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet előírásait szükséges alkalmazni.

8. Várakozási idők:

a) Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra várakozási idő
új burgonya 12 hét

sárgarépa, petrezselyem 12 hét
burgonya nk*

       * rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs korlátozás

9. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

Egyéni védőfelszerelés:
előkészítőknek és kijuttatóknak:  növényvédelmi  védőruha,  védőkesztyű,  védőszemüveg  vagy 

arcvédő, védőlábbeli: 

Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó és felsőruha 
váltása szükséges.
Mérgezéskor,  allergiás  megbetegedés  esetén,  vagy  annak  gyanújakor  a  munkát  azonnal  félbe  kell 
szakítani,  majd helyszíni elsősegélynyújtás (lásd:  inszekticid karbamát mérgezés) után orvosi, intézeti 
ellátást kell biztosítani.

Terápia:  inszekticid karbamát mérgezés esetén követendő eljárás
Ellenanyag:  atropin-szulfátot kell adni a teljes atropinizációig. Morfin, 2-PAM és oxim terápia 

ellenjavallt. 

10. Forgalmazási kategória: I.  
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11. Eltarthatóság: 3  év  eredeti  zárt  csomagolásban,  száraz,  hűvös  helyen,  szabályos 
növényvédő szer raktárban.

12. Az engedély érvényessége: 2016.07. 31.

Budapest, 2010. július 21.

dr. Bognár Lajos mb. elnök 
nevében és megbízásából:

Tóthné Lippai Edit
Igazgató

P.H.
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