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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban: NÉBIH), mint élelmiszerláncfelügyeleti szerv a 2020. évi mezei pocok (Microtus arvalis) gradáció megállítása és az ebből
eredő gazdasági károk csökkentése céljából a Villányi Szársomlyó Kft. (7773 Villány,
Batthyány u. 24.), mint ügyfél által benyújtott kérelem nyomán a Pocok-Tox rágcsálóirtó szer
felhasználására vonatkozó hatósági eljárásban meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
Az engedélyező hatóság a növényvédelmi szükséghelyzetre való tekintettel
engedélyezi
a Magyarországon
nem engedélyezett Pocok-Tox rágcsálóirtó szer szükséghelyzeti
forgalomba hozatalát és felhasználását a kérelmező termelő által művelt szántóföldeken teljes
felületkezelésre őszi búzában 80 %-os növényborítottság esetén és a fertőzési küszöbérték (610 db mezei pocok lakott járat /100 m2) felett, 40 kg/ha dózisban.
A készítményt a termelő a 2020. január 23-től 2020. április 23-ig terjedő időszakban
használhatja fel.
A készítmény felhasználása az alábbi feltételek teljesülése esetén engedélyezett.
Készítmény neve: Pocok-Tox
Hatóanyaga: 75 mg/kg klórfacinon tört kukoricán és tritikálén
A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos
felhasználásának feltétele.
Veszélyességi besorolás:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):

< 300 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

nem jelölésköteles

A felszíni vizektől előírt biztonsági távolság:

5 méter

Méhveszélyesség:

nem jelölésköteles

Madár- és vadveszélyesség:

a készítmény melegvérűekre kifejezetten
veszélyes!
nem jelölésköteles

Tűzveszélyesség:
Különleges S-mondatok
SP 1
A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a
vizeket.

A csalétket úgy kell biztonságosan kihelyezni, hogy a lehető legkisebb
legyen annak a veszélye, hogy abból más állatok is fogyasztanak.
A kezelt területet a kezelés ideje alatt külön jelöléssel kell megjelölni. A
jelölésben fel kell hívni a figyelmet a véralvadásgátló szertől való
mérgeződés veszélyére és annak ellenszerére!
Az elhullott rágcsálókat a kezelés alatt naponta el kell távolítani a kezelt
területről! A tetemeket tilos hulladéktartályban vagy hulladéklerakóban
elhelyezni!

SPr 1
SPr 2

SPr 3

Osztályozás: 1272/2008/EK rendelet szerint:

GHS piktogram
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondatok (H mondatok):
Lenyelve mérgező.
H301
Bőrrel érintkezve ártalmas.
H312
Belélegezve ártalmas.
H332
Károsíthatja a születendő gyermeket.
H360D
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P mondat):
Védőkesztyű, védőruha, védőszemüveg/arcvédő használata kötelező.
LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ
/orvoshoz
HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és
olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P362+ P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P391
Elzárva tárolandó
P405
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba
P501
szállítás szükséges.
P280
P301+
P310
P302+ P352
P304+P340

A készítmény felhasználását a hatóság az alábbiak szerint engedélyezi:
Felhasználható:
 a kérelemben felsorolt, a mezei pocok által veszélyeztetett őszi búza területeken 80 %os növényborítottság esetén és a fertőzési küszöbérték (6-10 db mezei pocok lakott járat
/100 m2) felett, 40 kg/ha dózisban.


Természetvédelmi terület határától 300 m-es védőtávolságot kell tartani.



A kezelés kizárólag növényorvos felügyeletével történhet. A táblán a lakott járatok
számát előzetesen fel kell mérni. A lakott járatok számát, valamint a terület és a
tervezett kezelés információit adatlapon rögzíteni kell. A növényorvos által kitöltött
adatlapot a területileg illetékes járási hivatalban jóvá kell hagyatni.



Teljes felületkezelésnél gépi kiszórásnál a csalétket egyenletesen kell kiszórni, kerülni
kell a csalétek kupacok kialakulását. A teljes felületkezelés hóval borított területen nem
végezhető! Légi alkalmazás nem engedélyezett!



A kezelt területen élő vadak viselkedését figyelemmel kell kísérni! A kezelések során
vadgazdálkodási szakemberrel, valamint a Magyar Madártani Egyesület Baranya
Megyei Csoportjával együttműködve gondoskodni kell a vadak riasztásáról, vagy a
területtől történő távoltartásukról, védelmükről. Ragadozó madarak részére kihelyezett
ülőfákkal ellátott területen kezelés nem végezhető!



Biztosítani kell, hogy a kezelt területen esetleg elhullott állatokat illetéktelen személy
vagy ragadozó, dögevő állat ne szedje össze. Kezelés után a területet 2 héten át külön
jelöléssel kell ellátni: „A terület klórfacinon hatóanyag tartalmú véralvadásgátló
rágcsálóirtó szerrel van kezelve, melynek ellenszere a K1 vitamin!”



Munkaegészségügyi óvórendszabályok
A készítmény felhasználása során növényvédelmi védőruha, védőkesztyű viselése
szükséges.

Várakozási idő: előírásszerű felhasználás esetén munka- és élelmezés-egészségügyi
várakozási idő (é.v.i.) megállapítása nem szükséges.
A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: a kiszerelés térfogata/tömege: 40 kg-os
papírzsák, valamint 40 kg-os és 700 kg-os PP zsák.
Forgalmazási kategória: I.
A növényvédő szer eltarthatósága:
Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.
A készítmény felhasználásakor az általános munkavédelmi óvórendszabályokat szigorúan be
kell tartani. Gondoskodni kell a csalétek, a hulladékok és a szennyezett anyagok biztonságos
kezeléséről.
A készítmény kizárólag a területileg illetékes járási hivatal jóváhagyásának birtokában
vásárolható meg. A kezelések csak az illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által
jóváhagyott területeken hajthatók végre.
A korlátozott forgalomba hozatali és felhasználási időszak letelte után a kis- és
nagykereskedők kötelesek a veszélyes hulladéknak minősült maradék készleteket a
felhasználóktól visszavenni, a kérelmező pedig a megmaradt raktárkészletek piaci kivonásáról
gondoskodni.
Jelen hatósági eljárás díja összesen 150.000 Ft, amelyet az ügyfélnek számla ellenében meg
kell fizetnie.
Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.
A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen
határozat közlésétől számított harminc napon belül a NÉBIH-hez kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
a keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhető
elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban
tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt
igazolásnak helye nincs.

Indokolás
A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2020. január 23.

Jordán László
igazgató

