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TÁRGY:  Detia  Degesch  Schneckenkorn  csigaölő 
szer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének 
módosítása

A  Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal,  mint  elsőfokú  élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv  (a  továbbiakban:  engedélyező  hatóság),  a  Sharda  Hungary  Kft.  (1095  Budapest, 
Mester u. 28.) által képviselt Sharda Worldwide Export Private Ltd (Domnic Holm Road 
29,  Bandra  (West)  Mumbai  400 050,  India) ügyfélnek  a  Detia  Degesch  Schneckenkorn 
csigaölő  szer (továbbiakban:  szer)  forgalomba  hozatali  és  felhasználási  engedélyének 
módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

Az engedélyező hatóság a  Detia Degesch Schneckenkorn csigaölő szer  11683/2002. FVM 
számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokiratát (továbbiakban: engedély), egyéb 
rendelkezések változatlanul hagyása mellett, az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:
1.1. engedély birtokosának neve és címe: Sharda Worldwide Export Private Ltd

Domnic  Holm  Road  29,  Bandra  (West) 
Mumbai 400 050, India

1.2. engedélyes hazai képviselője:  Sharda Hungary Kft. 
 1095 Budapest, Mester u. 28. 

1.3. a hatóanyag gyártója:  Sharda Worldwide Export Private Ltd

II. Az engedélyokirat 2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

2. A szer rendeltetése, a növényvédő szer hatóanyag összetevői:
2.1. A szer rendeltetése: csigaölő granulátum
2.2. a növényvédő szer hatóanyag összetevői:
       hatóanyag (1)

ISO név metaldehid
IUPAC név 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoxaciklooktán

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

Igazgatóság

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

mailto:elnokititkarsag@mgszh.gov.hu


04.2/416-1/2012. NÉBIH

CAS szám 108-62-3
részaránya 60 g/kg

III. Az engedélyokirat 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

3. Előírt minőségi feltételek:

3.1. hatóanyag tartalom
metaldehid (titrimetria) 6 ± 0,6 % (m/m)

3.2. szemcseméret eloszlás 85 % (2-8 mm között)

IV. Az engedélyokirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

5.  A  növényvédő  szer  emberre,  állatra,  környezetre  való  veszélyessége  és  a  biztonságos  
felhasználásának előírásai: 
5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok:

Veszélyjelek: nem jelölésköteles

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

> 4714 mg/kg

Vízi szervezetekre való veszélyesség: mérsékelten veszélyes

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség toxicitás alapján*:

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:

nem jelölésköteles

nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

*címkén nem feltüntetendő adat

R-mondatok: nem jelölésköteles

S-mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni.

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

S36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét 
meg kell mutatni.
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Különleges S- mondatok:

SP 1 A  növényvédő  szerrel  vagy  annak  csomagolóeszközével  ne  szennyezze  a 
vizeket!

SPe 2 A felszín alatti vizek védelme érdekében nem alkalmazható kiemelten érzékeny 
felszín alatti vízminőség védelmi területen, és drénezett talajokon.

SPe 3 A  vízi  szervezetek  védelme  érdekében  a  felszíni  vizektől  20 m  távolságban 
tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

5.2. várakozási idők:

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.2.2.  Élelmezés-egészségügyi  várakozási  
idő:

rendeltetés  szerű  felhasználás  esetén  nincs 
korlátozás

V. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

6. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Egyéni védőfelszerelés:
      előkészítőknek és kijuttatóknak:        növényvédelmi védőruha, védőkesztyű

Munka közben többszöri  kézmosás,  munka végeztével  alapos tisztálkodás,  zuhanyozás, 
alsó és felsőruha váltása szükséges.
Mérgezéskor,  allergiás  megbetegedés  esetén,  vagy annak gyanújakor a munkát  azonnal 
félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás (lásd: általános eljárás) után orvosi, 
intézeti ellátást kell biztosítani.
Terápia: általános eljárás, tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: speciális antidótuma nincs

VI. Az engedélyokirat 7. pontja törlésre kerül:

VII. Az engedélyokirat 9. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

9.  Eltarthatóság:  3 év (eredeti  zárt  csomagolásban,  száraz,  hűvös  helyen,  szabályos  
növényvédő szer raktárban.)

VIII. Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

10. engedély érvényessége: 2015. május 31.

IX. Az engedélyokirat a 11. ponttal kiegészül:

 11.  A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 
11.1. a kiszerelés térfogata/tömege: 6 gramm; 0,25 kg; 0,6 kg; 1 kg; 25 kg

11.2. a csomagolószer anyaga: 
három rétegű: BOPP + alumínium fólia, + polietilén réteg (6 gramm; 0,25 kg; 0,6 kg; 1 kg), 
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több rétegű zsák: polietilén + többrétegű papír (25 kg)

X. Az engedélyokirat „Mellékletek„ részének 2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
Mellékletek
2. Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

    XI. Az engedélyokirat „Mellékletek„ részének 3. pontja törlésre kerül.

A  határozat  jogerőre  emelkedését  követően  gyártott  tételek  a  jelen  határozat  alapján 
jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. 
A  termékcímkén  fel  kell  tüntetni  a  végső  csomagolásáért  és  címkézésért  vagy  a  végső 
címkézésért felelős személy nevét és címét.
A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz 
nyilvántartás céljából.

Az engedély módosítás eljárási díja 50 000.- Ft, amelyet az ügyfél köteles megfizetni.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A  határozat  felülvizsgálata  jogszabálysértésre  hivatkozással  kérhető  a  Fővárosi 
Törvényszéktől  a  határozatot  hozó Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal  elleni 
kereset indításával. 
A keresetlevelet - 3 példányban - az engedélyező hatóságnál, a felülvizsgálni kért határozat 
közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell 
postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2012. április 26.      Dr. Oravecz Márton
       elnök

     nevében és megbízásából

             Jordán László
                   igazgató

P.H.

Kapja:
1. Ügyfél hazai képviselete.
2. Dr. Horn András (tanácsadó)
3. Irattár.

(24/2012.)
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