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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: 02.5/842/2/2010.
OLDALAK SZÁMA: 2
MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és  
felhasználási engedélyokirat

TÁRGY: Kerativ növényvédő szer 
adalékanyag forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal  Központ  mint  elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv  (a  továbbiakban:  Engedélyező  hatóság),  a Cheminova  Magyarország  Kft.  (1022 
Budapest, Hankóczy J. u. 25/a) ügyfélnek a Kerativ növényvédő szer adalékanyag 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 Kerativ növényvédő szer adalékanyag 02.5/3500/1/2007. MgSzHK 
számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokiratát, az alábbiak szerint módosítja:

Az engedélyokirat 1. pontjának „Az engedély tulajdonosa” része az alábbiak szerint módosul:

Az engedély tulajdonosa: Cheminova Magyarország Kft. 
1022 Budapest, Hankóczy J. u. 25/a

Az engedélyokirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:

13. A adalékanyag kiszerelése, csomagolása: 

13.1. a kiszerelés térfogata/tömege: 0,05 l, 0,2 l, 2,5 l, 5 l

13.2. a csomagolószer anyaga:  HDPE

Az  új  gyártási  tételek  csak  az  engedélyokirat  rendelkezéseit  tartalmazó,  jóváhagyott 
címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhetnek forgalomba.
A  raktári  készletek,  és  a  forgalomban  lévő  tételek  csomagolóeszközén,  a  megváltozott 
feltételeket az elfogadott címketerv szerint elkészített címkével/kiegészítő címkével kell ellátni, 
legkésőbb 2010. szeptember 30 –ig.

A módosítási 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.
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02.5/842/2/2010.
INDOKOLÁS

Az engedélyokirat Indokolás része nem nyilvános!

Budapest, 2010. április 12.
  Lukács László

elnök
nevében és megbízásából:

Tóthné Lippai Edit
        igazgató

P.H.
Kapja: 
1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár (68/2010.)
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Melléklet a 02.5/842/2/2010. 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

engedélyokirat száma: 02.5/3500/1/2007. MgSzHK
adalékanyag neve: Kerativ növényvédő szer adalékanyag

1. A hatóanyag és az adalékanyag gyártója: Cesalpinia Chemicals S.p.A., Olaszország

Az engedély tulajdonosa: Cheminova Magyarország Kft. 
1022 Budapest, Hankóczy J. u. 25/a

2. Az adalékanyag rendeltetése: növényvédő szer adalékanyag

3. Az adalékanyag összetétele:

Hatóanyag megnevezése és részaránya: 
 
- ISO szerinti közhasználatú név: --
- IUPAC név:-- 
- kémiai név: dinátrium-alkilpoliglükóz-citrát
- CAS-szám: 151911-51-2
- részaránya: 30% (m/m)

4. Szerforma: vízoldható folyékony készítmény (SL)

5. Előírt minőségi feltételek:

5.1. hatóanyag tartalom: dinátrium-alkilpoliglükóz-citrát 30±1,5 % (m/m)

Fizikai-kémiai tulajdonságok:
5.2 Oldat stabilitás (MT 41) tiszta, homogén oldatot képezzen
5.3 Habzóképesség (MT 47,2) max 60 cm3  

Tárolási stabilitás
5.4 Tárolási stabilitás 0 oC-on 
(MT 39.3) meg kell felelnie az 5.2 és 5.3 előírásainak 
5.5 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 5.3 előírásainak.

6. Az adalékanyag felhasználására vonatkozó előírások:

a kijuttatáshoz szükséges
kultúra károsító szer víz 

mennyisége(l/ha) 
Tapadás fokozó, más növény védő szerekkel együtt  

használható.
0,5-1 200-300
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Melléklet a 02.5/842/2/2010. MgSzHK számú határozathoz.

Előírt növényvédelmi technológia:
Tankkeverék  formában  különböző  gyomirtó,  gombaölő  és  rovarölő  permetező  szerek  tapadásának, 
esőállóságának és aktivitásának javítására, a növényvédő szerek engedélyezett dózisával felhasználva.

Légi kijuttatás: a felhasznált növényvédő szer okirata szerint.

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

a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító ) tulajdonságok:

Veszélyjel és jelkép: nem jelölésköteles.

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):  >5000 mg/kg

b) Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles,
E tűzveszélyességi osztály.

c) Vízi szervezetekre való veszélyesség: mérsékelten veszélyes.

A felszíni vizektől előírt biztonsági távolság minimum 20 méter, illetve az egyéb jogszabályok további 
korlátozásai szerint. A pufferzóna meghatározása készítmény toxicitása alapján történt. 

d) Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

e) A veszélyes  anyagok veszélyeire/kockázataira utaló  R -,  és  biztonságos használatára vonatkozó  S 
mondatok:

R-mondatok: nem jelölésköteles.

S-mondatok: 

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

A növényvédő szerek biztonsági óvó rendszabályaira vonatkozó különleges S-mondatok:

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20m távolságban tartson 

meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

g) Csomagolási hulladékok kezelésére vonatkozó információk:

A  csomagolási  hulladékok  kezelésére,  ártalmatlanítására,  a  növényvédő  szerrel  szennyezett  
csomagolóeszköz-hulladékok  kezeléséről  szóló  103/2003.  (IX.11.)  FVM rendelet  előírásait  szükséges 
alkalmazni.

8. Várakozási idők:

a) Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap, illetve a felhasznált növényvédő szer előírásai szerint.
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Melléklet a 02.5/842/2/2010. MgSzHK számú határozathoz.

b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra várakozási idő
(nap)

Az együtt használt növényvédő szer engedélye szerint.

9. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

Egyéni védőfelszerelés:
Előkészítőknek  és  kijuttatóknak:  Növényvédelmi  (permetező)  védőruha,  védőkalap,  védőkesztyű, 
védőszemüveg  vagy  permetező  arcvédő,  védő  lábbeli,  Légzésvédő  eszköz  használata  a  felhasznált 
növényvédő szerre meghatározott munkaegészségügyi előírások szerint

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: III. 

11.  Eltarthatóság:  eredeti  zárt  csomagolásban,  száraz,  hűvös  helyen,  szabályos  növényvédő  szer 
raktárban 3 év. 
A készítmény 20oC alatt tárolva kristályosodhat, hosszabb tárolási idő esetén kiválás történhet. Ilyenkor a 
készítmény melegítésével és keverésével kell biztosítani a teljes homogenizálást felhasználás előtt.

12. Az engedély érvényessége: 2017. október 09.

13. A adalékanyag kiszerelése, csomagolása: 

13.1. a kiszerelés térfogata/tömege: 0,05 l, 0,2 l, 2,5 l, 5 l

13.2. a csomagolószer anyaga:  HDPE

Budapest, 2010. április 12.

     Lukács László
elnök

nevében és megbízásából:

    Tóthné Lippai Edit
              igazgató

P.H.
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