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A nyári szünet után - néhol megkésve - de ismét kihirdettek néhány változást a III. kategóriás szerek között. 
 
► A régi engedélyét visszavonták és új engedélyt kapott a Biocera fasebkezelı és oltóviasz:.  
 

Hatóanyag: Átcímkézési határidı: Az engedély tulajdonosa és gyártója: 
marhafaggyú, fenyıgyanta, méhviasz, 
alkohol, vasoxid-vörös pigment 

2009. december 31. Szolvegy Vegyipari Kft. 
(5000 Szolnok, Bimbó u.47.) 

 
►Módosítottak négy engedélyt ( fıleg a méregjelzés és az R és S mondatok változtak).  
 

Szerek neve: Az engedély tulajdonosának hazai 
képviselete: 

Átcímkézési határidı: 

Cantus gombaölı 
permetezıszer 

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

2009. december 31. 

Cyperkill 25 EC rovarölı 
permetezıszer 

Arysta LifeScience Magyarország Kft. 
(1023 Budapest, Bécsi út 3-5.) 

2009. augusztus 30. 

Cythrin 250 rovarölı 
permetezıszer 

Arysta LifeScience Magyarország Kft. 
(1023 Budapest, Bécsi út 3-5.) 

nincs 

Targa Super gyomirtó 
permetezıszer 

Arysta LifeScience Magyarország Kft. 
(1023 Budapest, Bécsi út 3-5.)  

2009. július 31. 

 
►Kiadtak három új engedélyokiratot: 
 

Hatóanyagok: Szer neve és képviselete: Felhasználási területe: 
piretrum  
piperonil- butoxid 

Margareta levéltető- irtó aerosol  
Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.  
(1107 Budapest, Szállás u. 6.) 

szobanövények, zárt termesztı berendezés 
alatti dísznövények levéltetvei ellen 

jodoszulfuron-
metil-nátrium 

Caliban gyomirtó permetezıszer 
Cheminova Magyarország Kft. 
(1022 Budapest Hankóczy J.u 25/a) 

İszi búzában, magról kelı egy és kétszikő 
gyomnövények 

kálcium karbid DELU pocok riasztószer 
Degma Market Kft. 
(1025 Budapest, Szemlıhegy u. 32.) 

szántóföld, rét-legelı, gyümölcsös, zöldségfélék, szılı, 
erdészeti csemetekert, faiskola, mezıgazdaságilag nem 
mővelt terület: mezei pocok, kósza pocok 

 
► A Glanzit csigaölı szer ezentúl Bio Plantella Arion + csigaölı szer néven is forgalomba hozható. Az 
engedély tulajdonosának hazai képviselete: az Unichem Gaia Kft. (1172 Budapest, Cinkotai út 26.). 
 
► A Sherpa rovarölı permetezıszer új hazai képviselete:Agrosol 2000 Kft., 2100 Gödöllı Komáromi út 21.  
 
► A Bi 58 EC továbbra is II. kategóriás. Engedélyét a módosításokkal egységes szerkezetben kiadták.  
 
Munkaegészségügyi várakozási idı minden növényben: 3 nap 
Élelmezés-egészségügyi várakozási idı (napokban): 
ıszi és tavaszi kalászosok (búza, árpa, rozs, zab, tritikálé,fénymag) :28, kukorica (kiv. csemegekukorica):28, 
napraforgó 56, lucerna 14, dohányban elıírása nem szükséges, almatermésőek(alma, körte, birs, 
naspolya):56, cseresznye, meggy:14, héjas gyümölcsőek(dió, mogyoró, mandula,gesztenye):56 
szılı (borszılı, csemegeszılı): 56, dísznövények (közterületek kivételével) elıírása nem szükséges. 
Paprika:28, paradicsom:28, fokhagyma:28, vöröshagyma:28, száraz hüvelyesek(bab, borsó, lencse, 
csillagfürt):56, mák:14, angelika, lestyán:14, konyhakömény, édeskömény:14, ebszılı:14,  
Győszővirág:14, benedekfő:14, mentafajok:14, len:14, komló:14.  
 
A felsorolt növényekben évente max. 1 alkalommal használható a Bi 58 EC. (Kivéve a napraforgót, szılıt, 
lestyánt és angelikát ahol 2 alkalommal; míg a dísznövényekben és az erdészetben nincs korlátozva az évenkénti 
permetezések száma.) 
 
► A Bi 58 EC ezentúl Dimetoát Jubileum rovarölı permetezıszer néven is forgalmazható.  
A címke szövegének meg kell egyeznie a BI 58 EC jóváhagyott címkeszövegével. Hazai képviselıje ugyanaz a 
cég, a BASF Hungaria Kft. (1132 Budapest, Váci út 30.).  
 
Budapest, 2009. szeptember 18.                         Üdvözlettel:                                                             Zsigó György 


