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Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 

tBJ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 
fiiil 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 

Előadó: Janka Adél 
Határozatszám: 04.2/4337-2/2011. 
Oldalak száma: 2 
Melléklet:.-

TÁRGY: eollis se gombaölő permetezőszer 
forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása 

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: 
engedélyező hatóság) a BASF Hungária Kft. (1132, Budapest, Váci út 30.) által képviselt BASF 
A.G. (D-67056, Ludwigshafen, Németország) ügyfélnek a eollis se gombaölő permetezőszer 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában meghozta az alábbi 

határozatot: 

. Az · �ngedélyező hatóság a eollis SC gombaölő per111�tezőszer forgalomba hozatali és 
felhásználási engedélyének megadásáról szóló 02.5/1334/2/1007, MgSzHK számu hatá:io.zá.fot ..::. · 
egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett - az alábbiak szerint: 

módo sítja: 

Az engedélyokirat 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

12. Az engedély érvényessége: 2014. december 31.

Az engedélyezési eljárás díja 50.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján 
megfizetni. · · · 

Jelen határozat ellen közigazgatási űton további jogorvoslatnak,heiye nincs. 
A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a 
határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal ellení kereset indításával. •• 
A .keresetlevelet (3 példányban) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál, a felülvizsgálni kért 
határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként 
kell postára adni. 
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ELOADÓ: Csaba Eszter
ENGEDÉLYSZÁM: 02.5/1334/2/2007.
OLDALAK SZÁMA: 6
MELLÉKLET: 1 db címketerv

TÁRGY: COLLIS SC gombaölo
permetezoszer forgalomba hozatali és
felhasználási engedélye

A Mezogazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint engedélyezo hatóság a BASF A.G.
(Németország) képviseletében eljáró BASF Hungária Kft. (Budapest) ügyfélnek a Collis SC
gombaölo permetezoszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása
tárgyában kérelemre indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

Az engedélyezo hatóság a Collis SC gombaölo permetezoszer forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyét az alábbi feltételek mellett adja ki:

1. A hatóanyagok és a növényvédo szer gyártója az engedély tulajdonosa:

BASF A.G.

(D-67114 Limburgerhof,Németország)

Az engedély tulajdonos hazai képviselete:

BASF Hungária Kft. (1132 Budapest, Váci út 30.)

2. A növényvédo szer rendeltetése: gombaölopermetezoszer

3. A növényvédo szer összetétele:

Hatóanyag megnevezése és részaránya:
ISO szerinti közhasználatú név: boscalid
!UPAC név: 2-klór-N-(4 '-klórbifenil-2-il)nikotinamid
CAS-szám: 188425-85-6
részaránya: 200g/1

ISO szerinti közhasználatú név: kresoxim-metil

!UPAC név: metil(E)-2-metoxiimino-2-[2-(o-toliloximetil)fenilJacetát
CAS-szám: 143390-89-0
részaránya: 100 gil

4. Szerforma: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
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5. Eloírt minoségi feltételek:

5.1. Hatóanyag tartalom:
boscalid (GC/LC)
kresoxim-metil (HPLC)

18,2 + 1,1 %(rn/m)
9,1+ 0,9 %(rn/m)

Fizikai-kémiai tulajdonságok:
5.2 Kiönthetoség (MT 148.1)
5.3 Szuszpenzió stabilitás (MT 161)
5.4 Nedves szitálási maradék (MT 59.3)

(75 !lm-es szitán)
5.5 Habképzodés (MT 47.2)

(1 perc után)

max. maradék 4 %
min. 85 %
max. 1 %

max. 20 cm3

Tárolási stabilitás:
5.6 Tárolási stabilitás OoC-on(MT 39.3)

5.7 Tárolási stabilitás 54 oC-on(MT 46.3)

meg kell felelnie az 5.2 és 5.3
eloírásainak.
a mért átlag hatóanyag tartalom
nem lehet kevesebb, mint a kezdeti
hatóanyag tartalom relatív 95%-a
és meg kell felelnie az 5.2, 5.3 és
5.4 eloírásainak.

6. A növényvédo szer felhasználására vonatkozó eloírások:

A felhasználásra vonatkozó további betartandó eloírások

Eloírt növényvédelmi technológia:

Uborkában lisztharmat ellen 4 leveles állapottól terméskötodésig, a fertozés erosségétol
függoen 10-14 naponta, blokkszeruen javasolt védekezni. Hajtatásban a szert
termésnövekedés, illetve érés idején ajánlott kijuttatni.

Szó1ó'ben lisztharmat és szürkepenész ellen a készítmény fürtmegnyúlás és fürtzáródás
között használható. A korai fertozések megakadályozására a permetezéseket már a
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a kijuttatáshoz szükséges
kultúra károsító szer I vh

mennviséf!e (l/ha)
uborka lisztharmat

szabadföld 0,3-0,4 400-600

hajtatott 0,05-0,06% 500-1500

szó1o lisztharmat, szürkepenész 0,3-0,4 600-1000

kultúra kezelések két kezelés közt eltelt az utolsó kezelés
maximális száma minimális idotartam idopontja

(nap) (fenológiához
viszonvítva)

uborka 3 10 termés növekedés
szó1o 3 12 fürtzáródás



02.5/1334/2/2007

virágzás elott (a fürtmegnyúlás idoszakában) javasolt megkezdeni. A védekezéseket
blokkszeruen, legfeljebb 14 napos idoközökkel ajánlott elvégezni. A kezelések közé
célszeru egy alkalommal más hatóanyag csoportba tartozó gombaölo szerrel végzett
permetezést beiktatni. A szer alkalmazása elott és azt követoen kontakt készítmények
használata javasolt.
Egy vegetációs idoszakban legfeljebb három alkalommal alkalmazható!
Az okiratban a fe1tüntetettvízmennyiségekjavasolt értékek. A kijuttatás során a permetlé
mennyiségét a kezelendo növény állomány fejlettségétol, lombfelületétol és
muvelésmódjától, valamint az alkalmazott növényvédelmi gép típusától függoen kell
megválasztani.

Légikijuttatás: -

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

a) Mérgezo (toxikológiai és környezetkárosító) tulajdonságok:

Veszélyjel:
Xn N

ártalmas környezeti veszély

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

b) Tuzveszélyességi osztály: nem jelölésköteles
E tuzveszélyességi osztály.

c) Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes.
pufferzóna (kockázatbecsléshiányában) 50 m

d) Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.

e) A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R -, és biztonságos használatára
vonatkozó 8 mondatok:

R-mondatok:

R 40 Maradandó egészség károsodást okozhat.
R 51/53 Mérgezo a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást

okozhat.

8-mondatok:

8 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
8 13 Élelmiszertol, italtól és takarrnánytóltávol tartandó.
820/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
836/37/39 Megfelelo védoruházatot, védokesztyut és szem-/arcvédot kell viselni.
846 Lenye1ése esetén azonnalorvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagoló

burkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
A környezetszennyezés elkerülésére megfelelo edényzetet kell használni.
Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.
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Kerülni kell az anyag környezetbejutását. 8peciális adatokat kell kémi /
Biztonsági adatlap.

f) A növényvédo szerek biztonsági óvó rendszabályairavonatkozó különleges 8-mondatok:

SP 1 A növényvédo szerrel vagy annak csomagolóeszközévelne szennyezze a vizeket!
SPo 2 Használat után minden védoruházatot ki kell mosni!
SPe 1 A talajvíz és a talaj élo szervezeteinekvédelme, a talajban történo felhalmozódásának

elkerülése érdekében a készítményt ne használja az eloírt gyakoriságnál többször.
SPe 3 A vízi szervezetek, nem cél-hasznos éloszervezetek védelme érdekében a nem

mezogazdasági földterülettol, felszíni vizektol 50 m távolságban tartson meg egy nem
permetezett biztonsági övezetet!

g) Csomagolási hulladékok kezelésére vonatkozó információk:

A csomagolási hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására, a növényvédo szerrel szennyezett
csomagolóeszköz-hulladékok kezelésérol szóló 103/2003. (IX.ll.) FVM rendelet eloírásait
szükséges alkalmazni.

8. Várakozási idok:

a) Munkaegészségügyivárakozási ido: Onap

b) Élelmezés-egészségügyi várakozási ido:

szolo
uborka

várakozási ido
(nap)

28
3

kultúra

9. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Egyéni védofelszerelés:
ElokészÍfoknek: növényvédelmi védoruha, védokalap, védokesztyu, védoszemüveg,

vagy permetezo arcvédo, védolábbeli.
növényvédelmi védoruha, védokalap, védokesztyu, védoszemüveg,
vagy permetezo arcvédo, védolábbeli. Zárt térben (kello mértékben
nem szelloztetheto fólia házban) végzett permetezéskor- elobbiek
mellett FFP2SL szelepes szuro félálarc.

Kijuttatóknak:

Óvatos munkával kerülni kell a szer kiömlését, elcsöpögését, a tömény szer szembe, borre
jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka
végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó és felsoruha váltása szükséges.
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe
kell szakítani, majd helyszíni elsosegélynyújtás (lásd: általános eljárás) után orvosi, intézeti
ellátást kell biztosítani.

Terápia: tüneti-megfigyelo kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.
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