Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
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MELLÉKLET: -

TÁRGY: MYSTIC PRO 500 gombaölő
permetezőszer forgalomba hozatali és
felhasználási engedélye

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
(a továbbiakban: Engedélyező hatóság), a Nufarm Hungária Kft (1118 Budapest, Dayka G. u. 3.)
által képviselt Nufarm GmbH & Co KG (St.-Peter Str 25., 4021 Linz, Austria) ügyfélnek a Mystic
Pro 500 gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása
tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:
Az engedélyező hatóság a Mystic Pro 500 gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyét az alábbi feltételek mellett adja ki:
I. Az Engedélyező hatóság előírásai:
1.

A hatóanyagok gyártója:

A növényvédő szer gyártója:

Az engedély tulajdonosa:
2. A növényvédő szer rendeltetése:

Nufarm UK Ltd
Crabtree Manorway, North Belvedere, Kent,
DA17 6BQ, Nagy Britannia
Nufarm UK Ltd
Crabtree Manorway, North Belvedere, Kent,
DA17 6BQ, Nagy Britannia
Nufarm Hungária Kft.
1118. Budapest, Dayka G. u. 3.
gombaölő permetezőszer

3. A növényvédő szer összetétele:
hatóanyag(1)
ISO név
IUPAC név
CAS szám
Részaránya

Prokloráz
N-propil-N-[2-(2,4,6triklórfenoxi) etil]imidazol-1karboxamid
67747-09-5
300 g/l
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hatóanyag(2)
ISO név
IUPAC név

Tebukonazol
(RS)-1-p-klórfenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1ilmetil)pentán-3-ol
107534-96-3
200 g/l

CAS szám
Részaránya

4. Szerforma:

Emulzióképző koncentrátum (EC)

5. Előírt minőségi feltételek:
Hatóanyag tartalom
prokloráz (HPLC)

26,5 ± 1,3 %(m/m)

tebukonazol (HPLC)

17,6 ± 1,1 %(m/m)

Fizikai-kémiai tulajdonságok

Meg kell feleljen az EC formuláció FAO
követelményeinek

6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

kultúra

kalászosok (búza, árpa,
rozs, zab tritikálé)

károsító

a kijuttatáshoz szükséges
szer
víz
mennyisége
(l/ha)
(l/ha)

Levél- és kalászbetegségek

A felhasználásra vonatkozó további betartandó előírások:
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1,25

250 - 400

02.5/208/3/2009

két kezelés közti
min. időtartam
(nap)

kezelések
maximális száma

kultúra
kalászosok
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az utolsó kezelés
időpontja
(fenológiához
viszonyítva)
virágzás

Javasolt növényvédelmi technológia:
A készítményt kalászosokban 2 alkalommal: szárbaindulástól zászlós levél megjelenéséig (1) és
kalászhányás kezdetétől virágzásig (2) 250-400 l/ha vízmennyiséggel célszerű kijuttatni
megfelelő permetléfedést biztosító technológia alkalmazásával.
Légi kijuttatás:

nem engedélyezett.

7. Tűzveszélyességi besorolás:
8. Forgalmazási kategória:

nem jelölésköteles
I.

9. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő
szer raktárban 3 év.
10. A növényvédő szer csomagolása: 1, 5, 10, 25 l-es HDPE kannában
11. Az engedély érvényessége:

2010. december 31.

12. A termékcímke elfogadására vonatkozó döntés:
A növényvédő szer csak jelen határozat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg
alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba.
II. Az ügyben eljáró ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 157-50/2008. OTH számú
állásfoglalása szerinti előírások:
1. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló veszélyjelek, és R mondatok, valamint
a biztonságos használatára vonatkozó S mondatok; illetve a növényvédő szerek biztonsági óvó
rendszabályaira vonatkozó különleges S-mondatok:
Veszélyjel és jelkép:
Xn

ártalmas

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):

> 2000 mg/kg

R-mondatok:
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R 43
R 63

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
A születendő gyermeket károsíthatja

S-mondatok:
S2
S 13
S 20/21
S 24/25
S 36/37/39
S 45

Gyermekek kezébe nem kerülhet
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
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:
SP 1
A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a
vizeket!
Spo 2
Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
2. Várakozási idők:
a) Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap

b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
kultúra

várakozási idő

kalászosok

35 nap

3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:
Egyéni védőfelszerelés:
Előkészítőknek, és kijuttatóknak: vegyi anyag, permet (aeroszol) ellen védő (4. típusú) védőruha,
növényvédelmi (permetező) védőkalap, vegyi anyag cseppek, permet elleni (3-as jelölésű)
védőszemüveg vagy arcvédő, vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű,
védőlábbeli
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.
III. Az ügyben eljáró Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi,
Főfelügyelőség 14/3297/4/2008. OKTVF számú állásfoglalása szerinti előírások:

és

Vízügyi

1. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló veszélyjelek, és R mondatok, valamint
a biztonságos használatára vonatkozó S mondatok; illetve a növényvédő szerek biztonsági óvó
rendszabályaira vonatkozó különleges S-mondatok:
Veszélyjel és jelkép:
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N

környezeti veszély

R-mondatok:
R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást
okozhat
S-mondatok:
S 60
Az anyagot és edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani
S 61
Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni
/Biztonsági adatlap
Különleges S-mondatok:
SP 1
A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a
vizeket!
SPe 3
A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektől 5 m távolságban
tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
2. Vízi szervezetekre való veszélyesség:

közepesen veszélyes

A felszíni vizektől előírt biztonsági távolság (pufferzóna) (kockázatbecslés alapján) minimum 5
méter.
Nem alkalmazható különösen érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken (felszíni
karszt és vízbázis védelmi védőterületek).
3. Méhekre való veszélyesség:

nem jelölésköteles

Az engedélyezési eljárás díja 2.500.000- Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.
Jelen határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz címzett (1860 Budapest 55, Pf.: 1.), de az engedélyező
hatósághoz benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 5000 Ft. A fellebbezés
elektronikus benyújtására nincs lehetőség.

INDOKOLÁS
A határozat indokolás része nem nyilvános!
Budapest, 2009. augusztus 11.
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Dr. Halmágyi Tibor
igazgató
P.H.
Kapja:
1.
2.
3.
4.

Ügyfél hazai képviselete
Szakhatóság (OTH)
Szakhatóság (OKTVF)
Irattár
(116/2009.)
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