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ELŐADÓ: Dr. Szatmáriné Kontra Márta
ENGEDÉLYSZÁM: 02.5/12035/2/2010
OLDALAK SZÁMA: 7
MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és

TÁRGY: CRITOX füstpatron rágcsálóirtó
szer forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének módosítása

felhasználási engedélyokirat
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint elsőfokú élelmiszerláncfelügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a Bábolna Környezetbiológiai
Központ Kft. (1107 Budapest, Szállás u. 6.) ügyfél kérelmére a CRITOX füstpatron
rágcsálóirtó szer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában
meghozta az alábbi
HATÁROZATOT:
Az engedélyező hatóság a Critox füstpatron rágcsálóirtó szer forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyének kiadásáról szóló 02.5/1548-4/2010. MgSzH Központ számú
határozatát (továbbiakban engedély) az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett az
alábbiak szerint módosítja, egyúttal a Critox füstpatron rágcsálóirtó szer forgalomba
hozatali és felhasználási engedélyét a módosításokkal egységes szerkezetben a jelen határozat
mellékletét
képező
„FORGALOMBA
HOZATALI
ÉS
FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYOKIRAT”- ban előírtak szerint adja ki.

I. Az engedélyokirat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
3. A növényvédő szer összetétele:
összetevő (1)
név
CAS szám
részaránya
összetevő (2)
név
CAS szám
részaránya
összetevő (3)
név
részaránya
összetevő (4)
név
részaránya

Kálium nitrát
7757-79-1
33 m/m %
Kén
7704-34-9
30 m/m %
faszénpor
30 m/m %
fűrészpor
7 m/m %

02.5/12035-2/2010.
II. Az engedélyokirat 12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
12. A termékcímke elfogadására vonatkozó döntés:
Az ügyfél köteles a már forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén a megváltozott
feltételeket az elfogadott címketerv szerint elkészített termékcímkével ellátni legkésőbb 2011.
június 30 –ig., valamint ezzel egyidejűleg az elkészült, forgalomba kerülő termékcímkét az
engedélyező hatósághoz benyújtani.
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) 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, 2010. december 22.

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:
1. Ügyfél
2. Irattár
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Növény-, Talajvédelmi Igazgatóság
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FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYOKIRAT
1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:
1.1. engedélyokirat száma:

02.5/12035-2/2010 MgSzHK

1.2. növényvédő szer neve:

CRITOX füstpatron

1.3. engedélyokirat érvényessége:
1.4. engedélyokirat tulajdonosa:
1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai
képviselője:

Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
1107 Budapest, Szállás u. 6.
Telefon: 43 20 400
-

2. A növényvédő szer adatai:

2.1. növényvédő szer gyártója:

Kén Kft. 9475 Répcevis, Devich u.21

2.1.1. hatóanyag gyártója:

Kén Kft. 9475 Répcevis, Devich u.21

2.2. növényvédő szer rendeltetése:

rágcsálóirtószer

2.3. növényvédő szer formulációja:

füstpatron
(szilárd, gyújtórúddal ellátott patron, füstgáz
képzésére alkalmas)

2.4. növényvédő szer összetétele:
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Hatóanyagok/összetevők

2.4.1.
összetevő (1)
név
CAS szám
részaránya

Kálium nitrát
7757-79-1
33 m/m %

összetevő (2)
név
CAS szám
részaránya
összetevő (3)
név
részaránya
összetevő (4)
név
részaránya

Kén
7704-34-9
30 m/m %
faszénpor
30 m/m %
fűrészpor
7 m/m %

3. Az előírt minőségi követelmények:

3.1. hatóanyag tartalom
3.1.1.
Kálium nitrát

33 ± 10 % (m/m)

Kén

30 ± 10 % (m/m)

4.A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:
Kultúra

Károsító

Kezelések
maximális
száma

A
kijuttatáshoz
szükséges szer
Mennyisége

Az utolsó kezelési
fenostádium

(patron/járat)
Őszi kalászos
gabonák (Őszi
árpa, őszi búza,
tritikálé)
Lucerna

hörcsög

Nem szabályozott

1

Nem szabályozott

hörcsög

Nem szabályozott

1

Nem szabályozott

Rét, legelő

hörcsög

Nem szabályozott

1

Nem szabályozott

Mezőgazdaságilag hörcsög

Nem szabályozott

1

Nem szabályozott
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nem művelt
terület
Előírt növényvédelmi technológia:
Közönséges hörcsög esetében kotorékonként 1 db patron behelyezése szükséges. A gyújtórúd
meggyújtása után a patront az égő gyújtórúddal lefelé, gyorsan és mélyen a hörcsög járatába
kell helyezni, majd földdel úgy lezárni, hogy az anyag elégésével keletkező gáz ne
távozhasson a járatból. A felhasználás helyén a gyújtórúd meggyújtásakor és a patron lyukba
helyezésekor a szél irányának hátat fordítva kell állni, illetve a szél irányában úgy kell
elhelyezkedni, hogy a füst belélegzése, szembe jutása elkerülhető legyen. A fel nem használt
patronokat a munkahelyen hagyni, elszórni tilos!
Légi kijuttatás: nem engedélyezett
5. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos
felhasználásának előírásai:
5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok:
Xi

irritatív
F

tűzveszélyes

A készítmény p.o. LD50 értéke
(patkányon):
Vízi szervezetekre való veszélyesség:
Méhekre való veszélyesség:
Tűzveszélyességi besorolás:

nem értelmezhető

nem jelölésköteles

nem jelölésköteles
tűzveszélyes

R-mondatok:
R 11
R 36/37/38
S-mondatok:
S2
S 16
S 22
S 23
S 24/25

Tűzveszélyes
Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

Gyermekek kezébe nem kerülhet
Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás
Az anyag porát nem szabad belélegezni
A keletkező gázokat nem szabad belélegezni
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
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S 36/37/39
S 45

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a
címkét meg kell mutatni

különleges S-mondatok:

SPe 3

A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!
Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson
meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Spo 3

A növényvédő szer meggyújtása után óvakodjon a keletkező füst belélegzésétől,
és azonnal hagyja el a kezelt területet!”

SP 1
Spo 2

5.2. Várakozási idők:
a) Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
b) Élelmezés-egészségügyivárakozási idő: rendeltetésszerű felhasználás esetén nem
szükséges
5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok:
5.3.1. egyéni védőfelszerelés
Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak:
A füstpatronnak a felhasználás helyén a kartondobozból kivételekor, a kanóc
meggyújtáskor, majd a patronnak a rágcsáló járatba helyezésekor: mechanikai hatások
ellen „F” védelmi fokozatú védőszemüveg vagy arcvédő; mechanikai veszélyek ellen 2.
védelmi osztályú, hő- és lánghatással szemben „A” védelmi fokozatú védőkesztyű.
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe
kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: szénmonoxid illetve kéndioxid
mérgezés) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
5.3.2. elsősegélynyújtás, terápia: tüneti megfigyelő kezelés
5.3.3. ellenanyag: specifikus antidótuma nincs
5.4. egyéb környezetvédelmi előírások: A felszíni vizektől előírt biztonsági távolság (pufferzóna) (toxicitási adatok értékelése
alapján) minimum 5 méter.
6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:
5 db Critox füstpatron / papírdobozban, 50 doboz / kartondoboz
7. A növényvédő szer eltarthatósága: Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen,
szabályos növényvédő szer raktárban 2év.

8. Forgalmazási kategória:

III.
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Budapest, 2010. december 22.
Jordán László
igazgató
P.H.
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