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Tárgy: Lanirat rágcsál irt szer engedélyének idobeli hatály

m dosítása
Ugyintézo : Cseresznyák Veronika
E-rnail: tisztifborvos@oth.antsz.hu
Telefbn: (l) 476-1214
Melléklet: -

Váloszadás esetén kérem' afenti iktat számra hivatkozni
szíveskedjék'

HATÁR oZAT

Az országos Tisztifoorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Fl rián t 2-6., továbbiakban oTH) a

METAToX Peszticid Gyárt és Forgalmzz Kft. (5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.) kérelmére
indult eljárásban kiadott,20l3. szeptember 5. napján kelt, KEF_7308-11l20l3. számuhatározatát -
ahatározat tobbi részének vá|tozatlanul hagyása mellett _ aZ alábbiak szerint

mÓdosítja.

1.) A határozat rendelk ezo részének 8. ponda a kovetk ezoképpen m dosul:

8. Jelen határozat2020. augusztus 31-ig hatályos.

2.) Ahatározat 1. számri melléklete 2. pontja az a|ábbiak szerint m dosul:

2. Az engedély adatai:

Engedélv száma HU -201 3 -PA- 14-00044-0000
Engedély leiáratának id pontia 2020.08. 3 1

3.) A határozat 3. számri mellékletének (Product Assessment Report) 1 . oldala az a|ábbiak
szerint m dosul:

Product Assessment Report
LanÍr at rágcsál irt szer

Product type: PT 14 (RodenticÍde)
Active substance: Bromadiolone (0.00570 w/w)
T}pe of application: Authorísation
Authorisationnumber: HU-2013-PA-14-00044-0000
Date of decision: 05 September 2013
Date of expiry: 31 August 2020

Biociclal Product Assessment Report (PAR) related to Product Authorisation under Directive
98l8lEC
Product covered by this clossier: Lanirat Grain Bait



4.) Ahatározat 4. nrellékletének (Summary of Product
authoris ation/regis tration c. tábl á zatban a lej árati

Characteristics) 3. oldalán a Data of
ido (expiring date) változik:

Data of authorisation/reo istration
Autho risation/reg istration type Product authorisation
Authorisation/reg istration n um ber H U-20 1 3-PA-1 4-000 44-00 00
Granting date of authorisation/reqistration 05/09/2013
Expirin g date of authorisation/req lstration 3110812020

Name of authorisation/registration holder Metatox Peszticid GyártÓ és Forgalmazo Kft.
H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8., Hungary

A KE F_73 08_ 1 1 l 20 13 . számu határozat egyebekb en v áItozat|an.

Határozatom ellen a kézhezvételtol számított 15 napon beltil benyrijtancl indokolással ellátott
fellebbezéssel lehet élni, a fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, melyet a fellebbezésen kell ler ni. A
fellebbez ést az Egészségtigyi Nyilvántartási és Képzési Kozponthoz kell cím ezni (1 05 1 Budapest,
Zrinyi u. 3.), de az OTH-hozkell beny jtani.

INDoKoLÁS
A METATOX Peszticid Gyárt és Forgalmaz Kft. (továbbiakban kérelmezo) 20II. jrinius
30-án beérkezett kérelmében kezdeményezte a Lanirat rágcsál irt szer nevtÍ biocid terméke
Magyarországon torténo forgalombahozatalának és felhaszná|ásának engedélyezési e|járását.

Az oTH ezt kovetoen 2013. szeptember 5. napján kelt' KEF_7308-11/20L3 számuhatározatáva|
HU-2013-PA-14-00044-0000 engedélyezési számon a termék forgalomba hozatalát és
felhaszn álását Magyaro rszágon engedély ezte.

A Kérelmezo 2014. december i 1-én a biocid tcnnékek forgalnrazását lr és felhasználásár i sz,3lo
528l20I2lEU rendelet (továbbiakban: Rendelet) 31. cikk (1) bekezdésének megfeleloen a 71. cikk
(l) bekezdésben meghatározott biocid termékek nyilvántartása elnevezésti informáci s rendszeren
keresztr'il BC-EP0L4289-30 tigyszám alatt beny jtotta a HU-201 3-PA-1 4-00044-0000
engedélyezési számon kiadott forgalombahozatali engedély megÍrjítása iránti kérelmét.

A Rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerint:
,,Amennyiben o nemzeti engedély birtokosa dltal nem befoly solhat okokb l oZ engedély
megtijításárol annak lejárati id pontja el tt nem hoznak hatcirozatot, az átvev illetékes hatosag az
értékelés elvégzéséhez sziikséges id tartamban megtijítja o nemzeti engedélyt.''

A Bizottság és a tagá|Iamok kompetens hat ságainak képviseloi a 2014 szeptemberében tartott
57. Kompetens Hat sági rilésen megegyeztek abban (Complementary guidance regarding the
renevt'al of anticoagulant rodenticicle active substctnces and biocidal products - CA-SeptI4-Doc.5.2
- Fina), hogy a véralvadásgátl hat anyagot tartalmaz biocid termékek forgalomba hozataIi
engedélyeinek idobeli haÍá|yát egységes en 2020. augusztus 3 1 -jéig meghoss zabbitják.

A fent indokok alapján az engedély idobeli hatályát a rendelkezo részben megadottak szerint,
hivatalb 1 m dosítottam.

Dontésemet a Rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerinti, a biocid termékek engedélyezésének és
forgalomba hozatalának egyes szabályair l sz lo 31612013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 18. $ (1)
bekezdése szerinti hatáskoromben és az Állarni Népegés zségigyi és Tisztiorvosi Szo|gálatr l, a
népegészségtigyi szakigazqatási feladatok ellátásár. l, valamint a gy gyszerészeti államigazgatási
SZerV kijelolésérol sz lo 32312010. (XIL27.) Korm. rendelet 2. $ (1) bekezdése szerinti országos
i1letékességgel elj árva hoztam meg.
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A fellebbezés lehet ségér l a kozigazgatási hat sági eljárás és szolgáltatás általános szabá|yair |
sz l 2004. évi CXL torvény 98. $ (1)' és 99. $ (1) bekezdése, valamint az Egészségrigyi
Nyilvántartási és Képzési Kozpontr l sz l 29l20I5. (II.25.) Korm. rendelet 10. $ (1) bekezdése
a|apján adt am táj ékoztatá st.

A fellebbezési illeték mértékéro| az illetékekr l sz l 1990. évi XCIII. t rvény 29.$ (2) bekezdése
rendelkezik.

A fellebbezés indokolással tortén ellátását az egészségtigyi hat sági és igazgatási tevékenységrol
sz I 1991. évi XI. torvény 14lB. $ (2) bekezdése írja el .

Budapest,2076. j nius ,,\ ".

Dr. Szentes Tamás
országos tisztifoorvos

nevében kiadmán{gíffiE:
.tp

Í.i \

f osztá1yvezetv--U'

Kapják:
1. METATOX Peszticid Gyárto és Forgalmaz Kft., 5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.
2. Országos Epidemiol giai Kozpont, 1097 Budapest, Albert Fl rián t2-6.
3. országos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F feltigyeloség, l016 Bp. Mészáros u. 58/a.
4. országos KozegészségtigyiKozpont, 1097 Budapest, Albert Fl rián t2-6.
5. Irattár

< \< r..i
t-

i-J \':.
Dr. Kovács Nlárta
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Áuvt N Éprc É-szsÉcÜcvl És TlsZTloRVoS l szolcÁmr
országos Tiszt'if orvosi Hivata l

ÁNTsT',
A KEF-7308-11/20I3. számu határozat I. szám melléklete

Engedélyokinat

biocid termék forgalomba hozatali engedélyéhez

A termék neve: Lanirat rágcsál irt szer

Az engedély adatai:

1.

)

3.

Eneedély száma HU-2 0 1 3 -PA- 1 4 -00044-0000
Eneedély Iei áratának id pontj a 2016. 06. 30.

Az engedélytulajdonos adatai:

A gyárt adatai:4.

Céenév Metatox Peszticid Gvárt és Forgalmaz Kft.
Cím H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.

Telefon +36-66-371-168
Fax +36-66-371-168

E-mail info@metatox.hu
KapcsolattartÓ Simon Vince

Céenév Metatox Peszticid Gvárt és Forgalmaz Kft.
Cím H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.

A forgalmaz adatai:5.

6.

Céenév Metatox Peszticid Gvárt és Forgalmaz Kft.
Cím H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.

A termék általános jellemz iz

7. A termék iisszetétele:

A termék cisszetétele biza|mas adat.

A teljes cisszetételt a KEF-7308-1rI12013. számri határozat2. számrí melléklete tartalmaZZa.

Cínl: 1097 Buclapest,
-felefon: 

* 36

Cyáli t 2-6. - Levelezési cín: 1437 Budapest, Pf. B39.

1 476 110A - E-mail tisztifoorvos(Ooth.antsz.hu

Biocid terméktípus száma / megnevezése 14 l ráecsál irt SZer

Felh asználási teriilet
házi egér (Mus musculus) és

vándorp atkány (Rat tu s norv e gi c u s)
elpusztítására

Formulácirí jellege felhasználásra kész, rágc sál irt szercel impre gnált
gabonas zemek

A rágcsál irt szer kesertí anyagot (Bitrex, denat nium_benz oát) tarta|maz, amely segít megelozni a

készítmény véletlen emberi fo gyas ztását.

Hat anyag EK_szám CAS-szám mlmoÁ Gyárt

bromodiolon 249-20s-9 28772-56-7 0,005
PelGar

International Ltd.
tisztasága min. 98,00Á



8. A termék osztáIyozása és címkézése az l999l45nK irányelv szerint:

9. A termék osztályozása és címkézése az l272l2008/EK (CLP) rendelet szerint*:

osztálvozás Nem ieloléskoteles' EK-veszélyiel nem sztikséges.

Kockázati mondat(ok)

Biztonsági mondat(ok)

S 2 Gyermekek kezébe nem kertilhet.

S 13 Élehniszertol, italt l és takarm ányt l távol tartand .

s 20121 A haszná|atkozben enni, inni és dohányozni nem szabad.

s 36137l39 Megfelel védoruházatot, védokesztyut, és szemlarcvéd t
kell viselni.

S 46 Lenyelése esetén azonna| orvoshoz kell fordu|ni, az
edényt/csomagol burkolatot és a címkét aZ orvosnak meg
kell mutatni.

osztáIyozás Nem jeloléskoteles, veszélyt je|zo piktogram nem sztikséges.
Figyelmeztetés
Figyelm eztet
mondat(ok)

Óvintézkedésre
vonatkoz mondat(ok)

Pl02 Gyermekekt l e|zárva tartand .

P262 Szembe, b rre vagy ruhára nem kertilhet.

P270 A termék használata kozben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P2 8 0 V é do ke s ztytil v é doruhal sze mv é d /arc v é d o használata kci te 1 e z o .

P301 + 310 LENYELÉs ESETÉN: azorÍnal forduljon
ToXIKoI-Ócnt KoZPoNTHoZ vagy orvoshoz.

* 2015.06.01-t l alkalmazand

l0. Forgalmazásikateg ria: III. forgalmazási

11. Egyéb felhasználási el írások:

kateg riáj 
' 
szabadforgalmrÍ irttíszer

Felhasznál i kiir lako s sá gi é s fo glalkozásszeru felhasznál k
FelhasznáIás helve

12. Csomagolás:

Felhasznál i ktir Kiszerelés egysége Csomagolás anyaga
Forgalomba keriil
kiszerelés tiimege

Lakossági
muanya g zacsk ban,
kartondobozba he lye zve

1 00, 1 50,200 és 400
gramm

FoglalkozásszerÍi

mtíanyag zacsk ban,
karto ndob o zb a he I ye z v e

2,2,5 és 5 kg

muany ag zsákb an, szovott
muanya g zsákba helyezve

20,25 és 50 kg

13. Használatiutasítás:

13.1. Lakossági felhasznál knak szánt kiszerelések:
A szemes csalétket 100-400 g kiiziitti tiilt tiimeggel tartalmaz kiszerelések kiils
csomagoIásán:
. A mérgezett csalétek kihelyezése el tt mérlegeljtik, hogy a tapasztalt rágcsál ártalom irt szer

alkalmazása nélkiil nem oldhat -e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismértéku
e gér ártalom fe l szám ol ás ára).

. A készítményt olyan helyeken alkaLmazzuk, ahol egerek vagy patkányok elofordulása észlelheto.
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. A rágcsálók jelenlétére jellegzetes nyomaikból (fészkek, lyúak, vonulási utak, ürülék stb.) vagy a
rágásuk okozta károkból következtetheti'ink. A nyomok vagy látható károkozások alapjrlrr
becsüljiik meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében
végezzijk.

. A kezelés megkezdése előtt lehetóség szerint minden, a rágcsálók számára elérhető táplálékfonást
távolítsunk el'

. Elsősorban a falak mentén, a szekények alatt, a bútorok mögött alakítsunk ki ún. etetőhelyeket,
amelyekből a rágcsálók elhullásukhoz elegendő mennyiségű irtószert tudnak fogyasztani.

. Lehetőség szerint használjunk olyan miianyag rágcsálóetető állomást, amellyel biztosítható, hogy
a gyermekek, val'amint aházi- és haszonállatok ne férhessenek hozzá a csa|ételdlez.

. Ennek hiányában a csalétket szórjú papír vagy múanyag tá|cáú<ra, majd ezeket a falak mentén
helyezzilk ki, végül borítsunk rájuk egy-egy tetócserepet vagy más alkalmas fedőlapot úgy' hogy
a rágcsálók a csalétket megközelíthessék, de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek és
háziállatok ne ferhessenek hozzá'

. A csalétek mellé vizet is kihelyezhetiink, ez votlző hatást gyakorol a rágcsálókra.

. Az irtószert védjük a közvetlen víztől, esőtől és az időjárás víszontagságaitól.

A Lanirat ráecsálóiÍtó szer alkalmazási dózisa egerek irtásakor:

- 3-5 méterenként20-25 gÍamm csalétek.

_ 5-10 méterenként 50-100 gramm csalétek'
o Az etetőhelyeket az első két hét soriín 3-4 naponként ellenőrizziik és az elfogyasztott csalétket

pótoljú. A megromlott vagy penészes csalétket cserélji'ik ki. Az ellenórzést ezt követően hetente
ismételjiik meg'

. Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy' akkor létesítsiink több etetóhelyet, az egyes
etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljük.

. Amennyiben a csalétkek éÍintetlentil maradnak' de a rágcsálók továbbra is jelen varutak,
helyezzitk át az ir1ószert máshova.

. A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusáulása a fo gyasztás után 4-
10 nappal varható'

. A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a Íágcsálők aktivitása indokolja.

. A kezelés, a nígcsálók elszaporodásának mértékétől fiiggően, 2-6 hetet vehet igénybe'

. A kezelés utián az etetőállomásokat gÉjtsiik össze, az eseflegesen kiszórodott irtószert takarítsuk fel.

13.2. B oglalkozásszerű felhasználóknak szánt kiszerelések:
A szemes csalétket 2-50 kg közötti töltőtörneggel tartalmazó kiszerelések külső csomagolásán:
. A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkrínyok előfordulása észlelhető.
. A nyomok vagy látható károkozások alapjrín becsüljtik meg, milyen mértékben szapolodtak el a

rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük.
. Az irtás megkezdése előtt mérlegeljük, hogy az adott területen a csalétek hatóanyaga

(bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye fennáll-e'
. A csalétek kihelyezése előtt lehetőség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.
. A rágcsálóirtó csalétket az effe a célra szolgáló szerelvényben he|yezzik az egerck és patkrínyok

által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe.
. A csalétek mellé vizet is kihelyezhetünk, ez vonzó hatást gyakorol a lágcsálókÍa.

A Lanirat rágcsálóirtó szer alkalmazási dózisa egerek irtásakor:

- 3-5 méterenké nt 20-25 gramm csalétek.

- 5_10 méterenként maximum 200 gramm csalétek.
. A rágcsálóir1ó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket _ a 38/2003. (VII' 7.) EsZcsM-FVM-
KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelően _ feltíínő jelzéssel kell ellátni és
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azokon fel kell ttintetni: arágcsál irt SZer nevét,hat anyagát, ellenszerét, valamint az a\kdrmaz
nevét, címét és telefonszámát.

. Az etetohelyeket kezdetben naponta, utána hetente egyszer ellenorizztik és az elfogyasztott
csalétket p toljuk. A megromlott vagy penészes csalétket cseréljiik ki.

. Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítstink tobb etet helyet, aZ egyes
etetohelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne ncivelj tik.

. Amennyiben a csalétkek érintetlentil maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak,
helyezzuk át az irt szert máshova.

. A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatás a miatt a rágcsál k elpus ztulása a fogyas ztás után 4-
10 nappal várhat .

. A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.

. Ne hasznáIjuk a csalétket folyamatos irtáshoz.

. Akezelés, a rágcsál k elszaporodásának mértékétol ftiggoen ,2-6 hetet vehet igénybe.

. A kezelés után az etetoállomásokat gyíijtstik cissze, és gondoskodjunk az esetlegesen kisz r dott
irt szer feltakarításár l.

14. Figyelmeztetés:
Felhasználás elott olvassa el a használati utasítást!
Kizár lag rágcsál irtásra és csak ahasználati utasítás szerint alkalmazhat !
A kihelyezett csalétket minden esetben figyelmezteto jelzéssel kell ellátni. Az irt szer
kihelyezésekor használjon védokes ztyut. Munka kozben tilos enni, inni vagy dohányozni !

Kihelyezés után meleg, Szappanos vizzel alaposan kezet kell mosni.
A csalétket olyan helyekre rakja ki' ahol gyermekek,házi- és haszonállatok, valamint madarak nem
férhetnekhozzá. A készítmény mérgezo az emlosokre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és
minden egyéb ragadoz ésivagy dogevo á|latmérgezodhet' ha a rágcsál irt szertol elpusztult vagy
megbetegedett patkányt, egeret elfogyasztja. Tilos a készítmény nem céIszervezet állatok
e lpus ztít ásár a hasznáIni . Ne j utta s s a a ké szítményt é|ov ízb e .

A beszennyezett, romlott csalétket felhasználni tilos. -

Élehiszertol és takarmányt l elkiilcinítve, gyermek és haszonállat álta|hozzá nem férheto, száraz,
huvos helyen tároland .

Biztonsági adatlap foglalkozásszerti felhasznál k kérésére rendelkezésre áII.

15. Els segélynyríjtás:
Esetleges mérgezés vagy annak gyanuja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni!

Lenyelés esetén:
. Lenyelés esetén azol7nal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy

biztons ági adatlapj át.
. Hánytatás csak aZ orvos kifejezett utasításáratorténhet.
. A szájiireget oblítse ki vízzel. Ne étkezzen és ne igyon, meleg helyen pihenjen és értesítse az

orvost.
. Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

B rre jutáskor:
. Vegye le a szennyezett ruhát és a további hasznáIat elott mossa ki.
. A bort bo szappanos vízze| mossa le.
. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:
. A szemet taftsa nyitva és néhány percen keresztti|bo vízzel, vatosan blítse ki.
. Ha a szemben kontaktlencse van, aztÍávolítsa el és folyassa a SZem további oblítését.
. P anasz j e le ntkezé s ekor fordtrlj on szakorvo shoz.
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Útmutatás az orvosnak:
A készítmény véralvadásgátló hatóanyagot, bromadiolont Íartalmaz' A rágcsálóirtó szer lenyelését
követően csökkerrhet a véralvadási képesség és belső vérzés jelentkezhet'
A mérgezés/expozíció és a tünetek jelentkezése között akár több nap is eltelhet.
A készítményt lenyelő mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemzó tüneteket (pl. orrvérzés,
inyvérzés, vérköpés, véres vizelet, hosszabb véralvadási idő' nagy kiterjedésű vagy több
haematoma' hirtelen fellépó, szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon Kr_vitamint. Ha nem
észlelhető vérzés, akkor a méIgezett ellátásakor és az expozíciőt követő 48-72 óra elteltével a
protrombin idót (INR) meg kell mérni. Ha a protrombin idő értéke >4, a mérgezettnek intravénásan
K1-vitamint kell adni. A kezelés többszöri megismétlésére is szükség lehet.
Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laboratóriumi módszerrel ellenőrizni szükséges')

16. Eltarthatóság és tárolás:
Eredeti, ziiLrt csomagolásban, fénytől védett, száraz, hlvös, jól szellőző, záttt helyen tárolandó'
Gyújtófonástól és oxidáló anyagoktól távol tartandó. Élelmiszertől, italtól és takarmánlól távol
tartandó.
A gyártástól számítva 2 évig haszrrrálható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell
tÍintetni!)

17. Hulladékkezelés:

17.1. A lakossági felhasználóknak szánt kiszerelések csomagolásán feltíintetendő:
A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel
piírhuzamosan el kell távolítani a kezelés sor.in elpusztult rágcsálókat' Az elhullott rágcsáló tetemét
védőkesztyűben, kifordított műanyag zacskó segítségével kell összeszedni, majd egy további
zacskóba beletermi és összecsomózva lezáLrni. A dupla zacskóban levő tetemet zrírt hulladéktároló
edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként történik.

17.2. A foglalkozásszerű felhasználóknak szánt kiszerelések csomagolásán feltüntetendő:
A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgeze5ek megelőzése érdekében, az ellonőÍzésekkel
prírhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcstílók eltrívolításráról. A
foglalkozásszení felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő
megsemmisítéséről a98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

17.1.l17.2. Minden forgalomba kerülő kiszerelésen feltüntetendő:
A kezelés után az etetőhelyeket sziintesstik meg. Gyűjtsiik össze a megmaradt irtós2ert, valamint a
rágcsálóirtó szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk .V esetlegesen kiszóródott
irtószer feltakarításiiról.
Az eredeti céljára fel nem használható' hulladékká vált irtószert veszélyes hulladékként kell kezelni
és veszélyes hulladék átvevő helyre - pl. hulladékudvar - kell leadni'

18. Címkefelirat:

Lanirat rágcsálóirtó szer

Hatóanyaga: 0,005% bromadiolon

Gyártja: Metatox Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft.' H-5520 Szeghalom' Kossuth u' 8.

Forgalmazzaz Metatox Peszticid Gyartó és Forgalmazó Kft.,H-5520 Szeghalom, Kossuth u' 8.

oTH engedélyszám: HU -20l3-PA- l 4-00044-0000

valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontj ai, a felhaszná|ői kör fiiggvényében:
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|9. oEK szakvélemény száma: 7711182/20|3. DDo.

Budapes t, 2013. szeptember ,,.{."
Dr. Paller Judit

mb. országos tisztifoorvos
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" .I'jJ",, t!1 -_ -L,ri fílosztályvezeto

Felhasznál i kiir Címkén feltiintetend pontok

Lakossági 6.1 8. vagy 9., 10., 11., 13.1,r14.r15.r16,117.1

FoglalkozásszerÍi ., 8. vagy 9., 10., 11., I3.2., 14., 15., 16,, t7.2
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