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TÁRGY: BREAK-THRU permetezőszer 
segédanyag forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása

Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal,  mint  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  (a  továbbiakban: 
engedélyező hatóság), a BASF Hungaria Kft. (1132 Budapest, Váci út 30.) által képviselt Evonik 
Goldschmidt  GmbH (Goldschmidtstraβe  100,  45127  Essen,  Germany)  ügyfél  kérelmére  a 
BREAK-THRU permetezőszer segédanyag forgalomba hozatali  és felhasználási  engedélyének 
módosítása tárgyában meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T .

Az engedélyező  hatóság a  BREAK-THRU permetezőszer segédanyag forgalomba  hozatali  és 
felhasználási  engedélyének megadásáról szóló 3060/2006. NTKSz. számú határozatával – egyéb 
rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint

m ó d o s í t j a.

I. Az engedélyokirat 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

1. A hatóanyag és a készítmény gyártója, valamint az engedély tulajdonosa:

Evonik Goldschmidt GmbH (Goldschmidtstraβe 100, 45127 Essen, Germany)

Az engedély tulajdonos hazai képviselete:

BASF Hungária Kft. (1132 Budapest, Váci út 30.)

II. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

6. A készítmény felhasználására vonatkozó előírások:

A  BASF  által  forgalmazott  posztemergens  (állományban  alkalmazható)  gyomirtó  szerek  és 
kombinációik hatásfokozására 0,2 l/ha mennyiségben 200-300 l/ha permetlében kijuttatva.

Előírt növényvédelmi technológia:

A permetlé készítésekor a habzás elkerülésére először a permetlé tartályt  2/3-áig fel kell tölteni 
vízzel,  majd  a  keverés  megindítását  követően  az  adott  gyomirtó  szert  vagy  gyomirtó  szer 
kombinációt, ezt követően pedig a Break-Thru adalékanyagot kell bekeverni a permetlébe. Ezután 
lehet a permetlé tartályt teljesen feltölteni vízzel.

Légi kijuttatás: A felhasznált növényvédő szer engedélyokiratával összhangban.



III. Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

10. Forgalmazási kategória: II.

IV. Az engedélyokirat 13. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

13. A készítmény kiszerelése, csomagolása:

A kiszerelés térfogata/tömege: 1 liter
A csomagolószer anyaga: HDPE/COEX

A  2011.  december  31-ét  követően  gyártott  tételek  a  jelen  határozat  alapján  jóváhagyott 
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. Ezzel egyidejűleg a megváltozott  termékcímkét be kell 
nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A  határozat  felülvizsgálata  jogszabálysértésre  hivatkozással  kérhető  a  Fővárosi  Bíróságtól  a 
határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási  Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) elleni kereset 
indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál 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, 2011. december 6.
Dr. Oravecz Márton

mb. elnök
nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató

P.H.
Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete.
2. Irattár.

(208/2011.)
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FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI 
ENGEDÉLYOKIRAT

1. A hatóanyag és a készítmény gyártója, valamint az engedély tulajdonosa:
Evonik Goldschmidt GmbH (Goldschmidtstraβe 100, 45127 Essen, Germany)

Az engedély tulajdonos hazai képviselete:
BASF Hungária Kft. (1132 Budapest, Váci út 30.)

2. A készítmény rendeltetése: permetezőszer segédanyag

3. A szer összetétele

Hatóanyagok megnevezése és részarányuk: 
a) poliéter módosított trisziloxán > 75 % 
b) poliéter <  25 % 

a) - ISO szerinti közhasználatú név: poliéter módosított trisziloxán
- IUPAC név: mono (3-[1,3,3,3 tetrametil-1-[(trimetilszilil)oxi] disziloxanil] propil) éter
- CAS-szám: 134180-76-0

b) – ISO szerinti közhasználatú név: poliéter
- IUPAC név: mono-2-propenil éter
- CAS –szám: -

4. Szerforma: nem formulázott, 100% poliéter – polimetilsziloxán kopolimer, folyadék (S)

5. Előírt minőségi feltételek:

5.1. Hatóanyag tartalom meghatározása poliéter módosított trisziloxán >75 %
poliéter <25 %

5.2 Fizikai-kémiai tulajdonságok:

5.2.1 Habzóképesség (MT 47.2): követelmény: ne legyen habképződés 
1 perc után

5.2.2. Sűrűség 1,02 g/cm3 (25 °C-on)
5.2.3. Felületi feszültség 22 mN/m
5.2.4. Viszkozitás (DIN 53019) 51.2 mPa.s
5.2.5. Lobbanáspont (DIN 51758) 102 °C
5.2.6. Hő stabilitás 200 °C-ig stabil
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6. A készítmény felhasználására vonatkozó előírások:

A  BASF  által  forgalmazott  posztemergens  (állományban  alkalmazható)  gyomirtó  szerek  és 
kombinációik hatásfokozására 0,2 l/ha mennyiségben 200-300 l/ha permetlében kijuttatva.

Előírt növényvédelmi technológia:

A permetlé készítésekor a habzás elkerülésére először a permetlé tartályt  2/3-áig fel kell tölteni 
vízzel,  majd  a  keverés  megindítását  követően  az  adott  gyomirtó  szert  vagy  gyomirtó  szer 
kombinációt, ezt követően pedig a Break-Thru adalékanyagot kell bekeverni a permetlébe. Ezután 
lehet a permetlé tartályt teljesen feltölteni vízzel.

Légi kijuttatás: Az alkalmazott növényvédő szer engedélyokiratával összhangban.

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

a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító) tulajdonságok:

Veszélyjel:

Xn

ártalmas

N

környezeti veszély

R-mondatok:

R 20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.
R 38 Bőrizgató hatású.
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

S-mondatok: 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
S 45 Baleset, vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg 

kell mutatni.
S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható.
S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni / Biztonsági adatlap.
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A készítmény akut p.o. LD50 értéke (patkányon): 3200 mg/kg

b) Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
(E) tűzveszélyességi osztály

c) Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes

A felszíni vizektől előírt biztonsági távolság, kockázatbecslés alapján,  min. 50 méter, illetve az 
egyéb jogszabályok további korlátozásai szerint.
A szer maradékát a biztonsági adatlapban megadott előírások szerint kell ártalmatlanítani.
A  csomagolási  hulladékokra  a  növényvédő  szerrel  szennyezett  csomagolóeszköz-hulladékok 
kezeléséről szóló 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet előírásait szükséges alkalmazni.

d) Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Különleges S mondatok:

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!

8. Várakozási idők:

a)  Munkaegészségügyi  várakozási  idő:  0  nap,  illetve  a  felhasznált  növényvédő  szer  előírása 
szerint.

b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra várakozási idő
(nap)

rendeltetésszerű felhasználás esetén a felhasznált 
növényvédő szer várakozási ideje szerint

9. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Egyéni  védőfelszerelés  előkészítőknek:  védőruha,  védőkalap,  védőkesztyű,  permetező  arcvédő, 
védőlábbeli.  Abban  az  esetben,  ha  az  adalékanyaggal  együtt  felhasznált  növényvédő  szer 
munkaegészségügyi  előírása  az  előkészítők  részére  légzés  védő  eszköz  használatát  írja  elő, 
értelemszerűen  azt  kell  alkalmazni. Kijuttatóknak:  védőruha,  védőkalap,  védőkesztyű,  
védőszemüveg, FFP2D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc, védőlábbeli.

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, a tömény szer szembe, bőrre jutását, 
belégzését,  esetleges  lenyelését.  Munka  közben  többszöri  kézmosás,  munka  végeztével  alapos 
tisztálkodás, zuhanyozás, alsó és felsőruha váltása szükséges.
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor, vagy allergiás megbetegedés esetén, a munkát azonnal félbe 
kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
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Terápia:  általános eljárás, tüneti-megfigyelő kezelés, illetve a felhasznált növényvédő szer előírása 
szerint.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs, illetve a felhasznált növényvédő szer előírása szerint.

10. Forgalmazási kategória: II.

11. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer 
raktárban 2 év.

12. Az engedély érvényessége: 2016. december 31.

13. A készítmény kiszerelése, csomagolása:

A kiszerelés térfogata/tömege: 1 liter
A csomagolószer anyaga: HDPE/COEX

Budapest, 2011. december 6.

Dr. Oravecz Márton
mb. elnök

nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató

P.H.
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