
 
 
 
 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: 
engedélyező hatóság) a Malagrow Kft. (2740 Abony, Mária T. u. 2940/5. hrsz) által képviselt BIOCARE 
Gesellschaft für Biologische Schutzmittel mbH (Dorfstraβe 4., 37574 Einbeck, Németország) ügyfélnek 
a Trichosafe fürkészdarázs makroszervezet forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása 
tárgyában meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T – o t : 

Az engedélyező hatóság a Trichosafe fürkészdarázs makroszervezet forgalomba hozatalát és 
felhasználását az alábbiak szerint engedélyezi: 

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. Engedélyokirat száma: 04.2/675-1/2016 NÉBIH 

1.2. A készítmény neve: Trichosafe fürkészdarázs  

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2026. február 28. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: BIOCARE Gesellschaft für Biologische 
Schutzmittel mbH 
Dorfstraβe 4., 37574 Einbeck, Németország 

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: Malagrow Kft. 
2740 Abony, Mária T. u. 2940/5. hrsz 

2. A készítmény adatai: 

2.1. A készítmény gyártója: BIOCARE Gesellschaft für Biologische Schutzmittel mbH 
Dorfstraβe 4., 37574 Einbeck, Németország 

2.2. A készítmény rendeltetése: makroszervezet 
2.3. A készítmény formulációja: élő állat 

3. Az előírt minőségi követelmények: 

3.1. Aktív élő szervezet tartalom: 

A termék kereskedelmi megnevezése Az élő szervezet tudományos megnevezése 
Trichosafe fürkészdarázs Trichogramma brassicae 

 

Ügyintéző: Szabó Yvonne 
Határozatszám: 04.2/675-1/2016 
Oldalak száma: 4 
Melléklet: Forgalomba hozatali és felhasználási 
engedély (3 oldal) 

Tárgy: Trichosafe fürkészdarázs 
makroszervezet forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének kiadása 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 

E-mail: nti@nebih.gov.hu 

www.nebih.gov.hu 

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

Igazgatóság 
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4. A készítmény összetétele és a felhasználására vonatkozó előírások: 

Kártevő 
(célszervezet) Kultúra 

Alkalmazás 
ideje 

Felhasználás 
módja 

Dózis 
(db/ha) 

kukoricamoly, 
gyapottok-

bagolylepke 

kukorica, 
csemegekukorica 

a rajzás 
kezdetén és 

tömeges 
rajzáskor 

1,5 m 
magasságban a 
kukorica felső 
levélhüvelyébe 

kell kézzel 
behelyezni a 

kapszulát 

100-150 db 
kapszula/ha 

nemzedékenként 
egyszeri-háromszori 

kihelyezéssel 

Előírt növényvédelmi technológia: 

A célkártevő rajzási viszonyaitól függően egy-három kihelyezés szükséges. Az első kihelyezést a kártevő 
rajzásmenetének fénycsapdás, illetve feromoncsapdás megfigyelése alapján az első imágók 
megjelenésekor - a rajzás kezdetén - kell egyenletes elosztásban elvégezni. A további alkalmakkor 10-14 
nap elteltével kell kitenni a kapszulákat a rajzás végéig. 

A fürkészek egyes rovarölő szerekre nagyon érzékenyek, ezért az alkalmazásánál figyelembe kell venni a 
rovarölő szeres kezelések hatástartamát. A fürkészdarazsak kihelyezését követő 25. napig toxikus a 
növényvédő szer kijuttatása, továbbá 4-5 napon belül végrehajtott esőztető öntözés a biológiai védekezés 
eredményességét jelentősen csökkentheti. 

Az imágók kb. 15-20 nap alatt hagyják el a polisztirol kapszulát, ezért legalább három hétig hagyjuk a 
kapszulákat a növényeken! 

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

5.1. Veszélyességi besorolás: 

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok 

Veszélyjel: - 
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): - 
Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles 
Méhveszélyesség: 
Méhveszélyesség toxicitás alapján∗: 

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján∗: 

nem jelölésköteles 
nem jelölésköteles 

nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján 

GHS piktogram: - 

Figyelmeztetés:  - 

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: - 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok: 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
P280 Védőkesztyű használata kötelező. 

                                                           
∗ Címkén nem feltüntetendő adat250 
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Kiegészítő veszélyességi információ: 

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében 
be kell tartani a használati utasítás előírásait. 

Különleges S-mondatok: - 

5.2. Várakozási idők 

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírása nem szükséges 

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.3.1. Személyi védőfelszerelés: előírása nem szükséges 

5.3.2. Elsősegélynyújtás, terápia: általános elsősegélynyújtási előírások alkalmazandók 

6. A készítmény kiszerelése, csomagolása: 

Aktív élő 
szervezet formája 

A termék kiszerelési egységei 
(megengedett eltérés ± 5%) 

A csomagolás egysége A csomagolás anyaga 

parazitált pete 
7,5 g/kapszula, 

1100 adult/kapszula 
100 db kapszula/zacskó 

cellulóz 
150 db kapszula/zacskó 

7. A készítmény eltarthatósága: 

Eredeti zárt csomagolásban, napfénytől védett, száraz helyen a táblázatban feltüntetett tárolási 
hőmérsékleten, a gyártótól való kiszállítást követően legfeljebb 7 nap. 

A termék kereskedelmi megnevezése Tárolási páratartalom (%) Tárolási hőmérséklet (°C) 
Trichosafe fürkészdarázs 50-70 8-12 

8. Forgalmazási kategória: III.  

A készítmény csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján 
elkészített címkével kerülhet forgalomba. 

Az engedélyezési eljárás díja 100 000 Ft, amit az ügyfél megfizetett. 

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, 2016. február 29. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár          (94/2015.) 
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1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. Engedélyokirat száma: 04.2/675-1/2016 NÉBIH 

1.2. A készítmény neve: Trichosafe fürkészdarázs  

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2026. február 28. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: BIOCARE Gesellschaft für Biologische 
Schutzmittel mbH 
Dorfstraβe 4., 37574 Einbeck, Németország 

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: Malagrow Kft. 
2740 Abony, Mária T. u. 2940/5. hrsz 

2. A készítmény adatai: 

2.1. A készítmény gyártója: BIOCARE Gesellschaft für Biologische Schutzmittel mbH 
Dorfstraβe 4., 37574 Einbeck, Németország 

2.2. A készítmény rendeltetése: makroszervezet 
2.3. A készítmény formulációja: élő állat 

3. Az előírt minőségi követelmények: 

3.1. Aktív élő szervezet tartalom: 

A termék kereskedelmi megnevezése Az élő szervezet tudományos megnevezése 
Trichosafe fürkészdarázs Trichogramma brassicae 

4. A készítmény összetétele és a felhasználására vonatkozó előírások: 

Kártevő 
(célszervezet) 

Kultúra Alkalmazás 
ideje 

Felhasználás 
módja 

Dózis 
(db/ha) 

kukoricamoly, 
gyapottok-

bagolylepke 

kukorica, 
csemegekukorica 

a rajzás 
kezdetén és 

tömeges 
rajzáskor 

1,5 m 
magasságban a 
kukorica felső 
levélhüvelyébe 

kell kézzel 
behelyezni a 

kapszulát 

100-150 db 
kapszula/ha 

nemzedékenként 
egyszeri-háromszori 

kihelyezéssel 
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Előírt növényvédelmi technológia: 

A célkártevő rajzási viszonyaitól függően egy-három kihelyezés szükséges. Az első kihelyezést a 
kártevő rajzásmenetének fénycsapdás, illetve feromoncsapdás megfigyelése alapján az első imágók 
megjelenésekor - a rajzás kezdetén - kell egyenletes elosztásban elvégezni. A további alkalmakkor 
10-14 nap elteltével kell kitenni a kapszulákat a rajzás végéig. 

A fürkészek egyes rovarölő szerekre nagyon érzékenyek, ezért az alkalmazásánál figyelembe kell 
venni a rovarölő szeres kezelések hatástartamát. A fürkészdarazsak kihelyezését követő 25. napig 
toxikus a növényvédő szer kijuttatása, továbbá 4-5 napon belül végrehajtott esőztető öntözés a 
biológiai védekezés eredményességét jelentősen csökkentheti. 

Az imágók kb. 15-20 nap alatt hagyják el a polisztirol kapszulát, ezért legalább három hétig 
hagyjuk a kapszulákat a növényeken! 

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

5.1. Veszélyességi besorolás: 

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok 

Veszélyjel: - 
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): - 
Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles 
Méhveszélyesség: 
Méhveszélyesség toxicitás alapján∗: 

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján∗: 

nem jelölésköteles 
nem jelölésköteles 

nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján 

GHS piktogram: - 

Figyelmeztetés:  - 

Figyelmeztető mondatok / H-mondatok: - 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok / P-mondatok: 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
P280 Védőkesztyű használata kötelező. 

Kiegészítő veszélyességi információ: 

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében 
be kell tartani a használati utasítás előírásait. 

 

                                                           
∗ Címkén nem feltüntetendő adat250 
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Különleges S-mondatok: - 

5.2. Várakozási idők 

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírása nem szükséges 

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.3.1. Személyi védőfelszerelés: előírása nem szükséges 

5.3.2. Elsősegélynyújtás, terápia: általános elsősegélynyújtási előírások alkalmazandók 

6. A készítmény kiszerelése, csomagolása: 

Aktív élő 
szervezet formája 

A termék kiszerelési egységei 
(megengedett eltérés ± 5%) 

A csomagolás egysége A csomagolás anyaga 

parazitált pete 
7,5 g/kapszula, 

1100 adult/kapszula 
100 db kapszula/zacskó 

cellulóz 
150 db kapszula/zacskó 

7. A készítmény eltarthatósága: 

Eredeti zárt csomagolásban, napfénytől védett, száraz helyen a táblázatban feltüntetett tárolási 
hőmérsékleten, a gyártótól való kiszállítást követően legfeljebb 7 nap. 

A termék kereskedelmi megnevezése Tárolási páratartalom (%) Tárolási hőmérséklet (°C) 
Trichosafe fürkészdarázs 50-70 8-12 

8. Forgalmazási kategória: III.  

Budapest, 2016. február 29. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 

 


