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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: 02.5/1387/1/2010.
OLDALAK SZÁMA: 4
MELLÉKLET: -

TÁRGY: Chinook 200 FS rovarölő 
csávázószer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása

A  Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal  Központ  mint  elsőfokú  élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv (a továbbiakban: Engedélyező hatóság), a Bayer Hungária Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 
50.) által képviselt Bayer CropScience AG (Alfred-Nobel Str. 50, 40789 Monheim, Németország) 
ügyfélnek  a  Chinook  200  FS  rovarölő  csávázószer 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  a  Chinook 200 FS rovarölő  csávázószer 47181/2004.  FVM számú 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokiratát az alábbiak szerint módosítja:

A készítmény új neve: 
Chinook Blue

Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiakkal egészül ki:

Tilos a csávázott terméket élelmezési, takarmányozási célra felhasználni!

A készítményt kizárólag vetőmag csávázására használható.

A  csávázott  vetőmagot  étkezési  és  takarmányozási  célra  felhasználni  és  ilyen  rendeltetésű 
termékekkel együtt tárolni tilos!

Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

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

5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok: 

N

környezeti veszély

Xn

ártalmas
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A készítmény p.o. LD50 értéke 
(patkányon): 300-500 mg/kg

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Méhekre való veszélyesség:
Toxicitás alapján:
Kockázat alapján:

kifejezetten veszélyes
rendeltetésszerű felhasználása esetén 
nem jelölésköteles

R-mondatok:
R 22 Lenyelve ártalmas
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 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
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 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni

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

5.2. várakozási idők: 

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 

kultúra várakozási idő
(nap)

repce előírás szerinti felhasználás esetén korlátozás 
nincs

Az engedélyokirat 6. pontjának „Jelzések” része, valamint az engedélyokirat mellékletének 
3. Tájékoztató adatok pontja törlésre kerül.
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Az engedélyokirat az alábbi, 12. ponttal egészül ki:

12. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 

12.1. a kiszerelés térfogata/tömege: 15 l, 20 l, 200 l
12.2. a csomagolószer anyaga: HDPE 

Az ügyfél köteles a forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén, a megváltozott feltételeket az 
elfogadott címketerv szerint elkészített címkével/kiegészítő címkével feltüntetni, legkésőbb 2010. 
május 31 –ig.

Az engedély módosítási eljárás díja 50 000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

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. április 28.

Lukács László
elnök

nevében és megbízásából:

Tóthné Lippai Edit
igazgató

P.H.

Kapja: 
1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár (99/2010.)
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