
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ügyintéző: dr. Kelemen Mária 
Határozatszám: 04.2/1609-2/2014 
Oldalak száma: 4 oldal 
Melléklet:  Forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyokirat 

TÁRGY: Buvicid K 370 SC gombaölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása 

 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: 
engedélyező hatóság) a BVN Növényvédő Kft. (1097 Budapest, Illatos út 19-23.) ügyfél kérelmére a 
Buvicid K 370 SC gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének 
módosítása tárgyában meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT: 
 

Az engedélyező hatóság a Buvicid K 370 SC gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének a megadásáról rendelkező MgSzHK 02.5/1207/2/2007. számú határozatot - 
egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:  
 

I.  Az engedélyokirat 1. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:  
 

1. A növényvédő szer gyártója, az engedély tulajdonosa: 

BVN Növényvédő Kft. 
1097 Budapest, Illatos út 19-23. 

A hatóanyag gyártója törlésre kerül. 

 
II.  Az engedélyokirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
3. A növényvédő szer összetétele:  

 Hatóanyag                           

  ISO név kaptán 

  CAS szám 133-06-2 

  IUPAC név N-(triklorometiltio)ciklohex-4-én-1,2-dikarboximid 

  tiszta hatóanyag részaránya 31%  (m/m) 

 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  

Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 

E-mail: nti@nebih.gov.hu 

www.nebih.gov.hu 
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III.   Az engedélyokirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
7. Az  emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó 

előírások:  

7.1. Veszélyességi besorolás: 

7.1. 1. Veszélyességi tulajdonságok: 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/kg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes 

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

7.1.2. Veszélyességi besorolás a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján: 

Veszélyjel: 

Xn 

 
ártalmas 

N 

 
környezeti veszély 

 
R-mondatok: 
R 36  Szemizgató hatású 
R 40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). 
R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 
 
S-mondatok: 
S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
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 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 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az 

edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. 
S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell 
S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni 
S 63 Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni 

és biztosítani számára a nyugalmat. 
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7.2. 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!) 

SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni! 
SPe 2 A talajvíz védelmében nem alkalmazható különösen érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi      

területeken (felszíni karszt és vízbázis védelmi védőterületeken) 
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy nem 

permetezett biztonsági övezetet! 
 

IV.  Az engedélyokirat 11. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 
 11. Eltarthatóság:  
Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.  
Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 3 év. 
 

V.   Az engedélyokirat 13. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 

13. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 
 
 kiszerelés térfogata/tömege: 1 liter, 5 liter, 20 liter  
 csomagolóeszköz anyaga: PE 
 

VI.   Az engedélyokirat 14., 15. pontja törlésre kerül. 
 
Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok. 
 
A határozat  jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott 
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.  
A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából. 

 
Az engedélyezési eljárás díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján 
megfizetni. 
 
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 a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az 
engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni. 
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INDOKOLÁS  

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2014. április 10. 
 

 
Dr. Oravecz Márton 

elnök 
nevében és megbízásából: 

 
 
 

      Jordán László 
          igazgató 

 
 

P.H. 
 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselője  
2. Irattár          

 
(124/2014) 

 



Melléklet a 04.2/1609-2/2014 számú határozathoz 

 1
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Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 
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FORGALOMBA HOZATALI FORGALOMBA HOZATALI FORGALOMBA HOZATALI FORGALOMBA HOZATALI ésésésés    FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATFELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATFELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATFELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT    
 

1. A növényvédő szer gyártója, az engedély tulajdonosa: 

BVN Növényvédő Kft. 
1097 Budapest, Illatos út 19-23. 

 
2. A növényvédő szer rendeltetése: gombaölő permetezőszer 
 
3. A növényvédő szer összetétele:  

 Hatóanyag                           

  ISO név kaptán 

  CAS szám 133-06-2 

  IUPAC név N-(triklorometiltio)ciklohex-4-én-1,2-dikarboximid 

  tiszta hatóanyag részaránya 31 % (m/m) 

 
4. Szerforma: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC) 
 
5. Előírt min őségi feltételek: 

5.1. hatóanyag tartalom: 
kaptán (HPLC)    31,0 ± 1,5 %(m/m) 

 
Fizikai-kémiai tulajdonságok: 

5.2 Kiönthetőség (MT 148.1)   max. maradék 4 % 
5.3 Szuszpenzió stabilitás (MT 161)  min. 85 % 
5.4 Nedves szitálási maradék (MT 59.3) max. 1 % 
  (75 µm-es szitán) 
5.5 Habképződés (MT 47.2)   max. 10 cm3 
  (1 perc után) 

 
Tárolási stabilitás:  

5.6 Tárolási stabilitás 0 oC-on (MT 39.3) meg kell felelnie az 5.2 és 5.3 előírásainak  
5.7 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, 5.3 és 
5.4 előírásainak. 
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6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: 
 

  kijuttatáshoz  szükséges 
kultúra 

 
károsító szer (l/ha)            víz (l/ha) 

mennyisége 

almatermésűek 

(alma, körte, birs, 
naspolya) 

varasodás, monília, 
tárolási betegségek 

2,2 – 3,0 800-1500 

csonthéjasok 

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

tafrinás levélfodrosodás, 
levéllyukacsosodás, 
monília 

2,2 – 3,0 800-1200 

 
 
A felhasználásra vonatkozó további betartandó előírások: 
 

kultúra kezelések 
maximális száma 

két kezelés közt eltelt 
minimális 

időtartam 

(nap) 

utolsó kezelés 
időpontja 

(fenológiához 
viszonyítva) 

almatermésűek 10 7 végső gyümölcsméret 

csonthéjasok 6 7 végső gyümölcsméret 
 
 
Előírt növényvédelmi technológia: 
 
Alma, körte, birs, naspolya: Varasodás ellen a kezeléseket az aszkospóra-szóródás időszakában, 

preventív módon célszerű elkezdeni, és a fertőzés erőssége alapján 7-10 naponkénti 
gyakorisággal szükséges folytatni. Járványveszélyes időszakban a magasabb dózis 
alkalmazása indokolt. A védelmi hatás fokozásához a felszívódó készítmények blokkszerű 
használata célszerű. Az érési időszakban elvégzett 2 kezelés kedvező hatású a tárolási 
betegségek elleni védelemben.  

 
Cseresznye, meggy, szilva, nektarin, mandula, kajszi:  A moníliás virág- és hajtásfertőzés ellen a 

virágzás kezdetén, fővirágzásban és virágzás végén célszerű permetezni. Tavasszal, hűvös 
időjárás esetén a levéllyukacsosodás ellen is megfelelő védelmet nyújt. Moníliás 
gyümölcsrothadás ellen gyümölcsnövekedés alatt áztatás szerű védekezéssel, 10-12 
naponkénti ismétléssel, valamint jégverést és vihart követően 12 órán belüli permetezéssel 
használható, a várakozási idő szigorú betartásával. 

 
Légi kijuttatás:  - 
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7. Az  emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra 
vonatkozó előírások:  

7.1. Veszélyességi besorolás: 

7.1. 1. Veszélyességi tulajdonságok: 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/kg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes 

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

7.1.2. Veszélyességi besorolás a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján 

Veszélyjel: 

Xn 

 
ártalmas 

N 

 
környezeti veszély 

 
R-mondatok: 
R 36  Szemizgató hatású 
R 40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). 
R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 
 
S-mondatok: 
S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
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 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 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az 

edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. 
S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell 
S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni 
S 63 Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni 

és biztosítani számára a nyugalmat. 
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7.2. 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!) 

SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni! 
SPe 2 A talajvíz védelmében nem alkalmazható különösen érzékeny felszín alatti 

vízminőségvédelmi      területeken (felszíni karszt és vízbázis védelmi védőterületeken) 
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy 

nem permetezett biztonsági övezetet! 
 
8. Várakozási idők: 
 
a) Munkaegészségügyi várakozási idő: 4  nap. 
 
b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 
 

kultúra várakozási idő 
(nap) 

almatermésűek 10 
csonthéjasok 10 

 
9. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: 
 
Egyéni védőfelszerelés: 
Előkészítőknek, és kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőszemüveg, FFP2D részecskeszűrő 
félálarc, védőlábbeli, védő kesztyű. 
 
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:  I. 
 
11. Eltarthatóság:  
Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.  
Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 3 év. 
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12. Az engedély érvényessége: 2016. július 31. 
 
13. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 
 kiszerelés térfogata/tömege: 1 liter, 5 liter, 20 liter  
 csomagolóeszköz anyaga: PE 
 
 
Budapest, 2014. április 10. 
 

 
 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 
 

 
 
 

Jordán László 
igazgató 

 
 
 

P.H. 


