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HATAROZAT

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

METATOX Peszticid Gyárt és Forga|maz Kft. (5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.) kérelmére
indult eljárásban kiadott,2013. szeptember 10. napján kelt, KEF_7310_1l/2013. szám határozatát
_ ahatározat tobbi részének vá|tozatlanul hagyása mellett _ az alábbiak szerint

m dosítja.

1.) A határozat rendelkezo részének 8. pontja a k'ovetkezoképpen m dosul:

8. Jelen határozat 2020. augusztus 31-ig hatályos.

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

2. Az engedély adatai:

EneedélY száma HU-20 1 3 -PA- 1 4-0004s-0000
Eneedély leiáratának id pontia 2020.08. 3 1.

3.) A határozat3. számri mellékletének (Product Assessment Report) 1. oldala az alábbiak
szerint m dosul:

Product Assessment Report
Ratikett rágcs á| irt pép

Product type:
Active substance:
Type of application:
Authorisation number:
Date of decision:
Date of expiry:

PT 14 (Rodenticide)
Bromadiolone (0.005% w/w)
Authorisation
HU-20 13-PA- 1 4-0004s-0000
10 September 2013
31 Augu st 2020

Biocidal Product
98l8lEC
Product covered

Assessment Report (PAR) related to Product Authorisation under Directive

by this dossier: Ratikett Paste Bait



4.) A határozat 4. mellékletének (Summary of Product
authorisation/registration c. tábl ázatban a \ejáraÍi

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

Data of authorisation/ istratioata o o n

Authorisation/req istration tvpe Product authorisation
Authorisation/reqistration num ber H U-201 3-PA-1 4-00045-0000
G rantinq date of authorisation/registration 1010912013
Expirino date of authorisation/reqistration 3110812020

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

A KE F- KE F-73 1 0- 1 I l 2013 . számu határ ozat egyeb ekb en v áltozatlan.

Határozatom ellen a kézhezvételtol számított 15 napon beltil beny jtand 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,
Zrínyi u. 3.)' de az oTH-ho zkell benyrijtani.

INDoKoLÁS

A METATOX Peszticid Gyárt és Forgalmaz Kft (továbbiakban Kérelmezo) 201l. jrinius
30-án beérkezett kérelmében kezdeményezte a Ratikett rágcsál irt pép nevti biocid terméke
Magyarországon torténo forgalombahozatalának és felhaszná|ásának engedélyezési eljárását.

Az oTH ezt kovetoen 2013. szeptember 10. napján kelt, KEF_7310-1ll2013 számuhatározatával
HU-2013-PA-14-00045-0000 engedélyezési számon a termék forgalomba hozata7át és
felhaszn áIását Magyaro rszágon engedél y ezte .

A Kérelmezo 2014. december 19-én a biocid termékek forgalmazásár, l és felhasználásárol szol
528l2012lEU rendelet (továbbiakban: Rendelet) 31' cikk (1) bekezdésének megfeleloen a 71. cikk
(1) bekezdésben meghatározott biocid termékek nyilvántartása elnevezés i informáci s rendszeren
kereszttil BC-FJO14292-54 ugyszám alatt benyÍrjtotta aHU-2013-PA-14-00015-0000 engedélyezési
számon ki adott forgalomb a hozatali engedél y m egrij ítása iránti kérelmét.

A Rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerint:
,,Amennyiben q nemzeÍi engedély birtokosct által nem befolyásolhat okokb l OZ engedély
megtijításárol annak lejarali id pontja el tt nem hoznak határozcttot, az atvevcj illetékes hat sag az
értékel és elvégzés éhez sziiks ége s i d tartamb an me gtij ítj nen1zet i engedélyÍ.''

A Bizottság és a tagállamok kompetens hat ságainak képviseloi a 2014 szeptemberében tartott
57 . Kompetens Hat sági i.ilésen megegyeztek abban (Complementary guiclance regarcling the
renetval of anticoagulant rodenticide actit,e substctnces and biocidal products - CA-Septl4-Doc.5.2
- Fina)' hogy a véralvadásgátlo hat anyagot tartalmaz biocid termékek forgalomba hozata|i
engedélyeinek idobeli hatályát egységes en 2020. augusztus 3 1 -jéig meghoss zabbítják.

A fent indokok alapján az engedély id beli hatáIyát a rendelkezo részben megadottak szerint,
hivatalb l m dosítottam.

Dontésemet a Rendelet 31. cikk (7) bekezdése szerinti, a biocid termékek engedéIyezésének és
forgalomba hozatalának egyes szabáIyair l sz l 31612013. (VIIL 28.) Korm. rendelet 18. $ (1)
bekezdése szerinti hatáskorcimben és a, Állami Népegészségtigyi és Tisztiorvosi Szo\gálatr l, a
népegészségtigyi szakigazgatási feladatok ellátás árol, valanrint a gyogyszerészeti állami gazgatásí
SZerV kijelolésérol szolo 32312010. (XII.2].) Korm. rendelet 2. s (1) bekezdése szerinti országos
illetékességgel eljárv a hoztam meg.
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A fellebbezés lehetoségérol a kozigazgatási hat sági eljárás és szolgáItatás általános szabályairol
sz 1 2004. évi CXL torvény 98. $ (1), és 99. $ (1) bekezdése, valarnint az Egészségtigyi
Nyilvántartási és Képzési Kozpontr l sz | 2912015. (II.25.) Korm. rendelet 10. $ (1) bekezdése
alapján adtam táj ékoztatást.

A fellebbezési illeték rnértékérol az illetékekrol sz l 1990. évi XCIII. torvény 29.$ (2) bekezdése
rendelkezik.

A fellebbezés indokolással tortérro ellátását az egészségiigyi hat sági és igazgatási tevékenységrol
szol 199l. évi XI. torvény 14lB. $ (2) bekezdése írja elo.

Budapes t, 2O1 6. j rniu s ,,,,40 ''' .

Dr. Szentes Tamás
országos tisztifoorvoS

nevében kiadmányozza

vács Márta
ilyvezeto

Kapják:
1. METATOX Peszticid Gyárt és Forga|maz Kft., 5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.

2. országos Epidemiol giai Kozporrt,1097 Budapest, Albert Fl rián it2-6.
3. Országos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F feltigyeloség, 1016 Bp. Mészáros u. 58/a.
4. országos Kozegészségtigyi Kozpont, 1097 Budapest, Albert Fl rián Ut2-6.
5. Irattár
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ÁiNTsz

ÁI-nrr,tt NÉPEC ÉszsÉcucYl És l sZTloRVoS] szotcÁlnr
országos Tisztif orvosi Hivata l

A KEF-7 3 ] 0- ] 1/20 1 3. szám határozat ] . számu melléklete

Engedélyokirat

biocid termék forgalomba hozatali engedéIyéhez

1. A termék neve: Ratikett rágcsálríirt pép

2. Az engedély adatai:

3.

Eneedélv száma HU -201 3 -PA- I 4-00045 -0000
EneedéIy leiáratának id pontia 2016.06. 30.

Az engedélytulaj donos adatai:
Céenév Metatox Peszticid Gyárt és Forgalmaz Kft.
Cím H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.

Telefon +36-66-371-168
Fax +36-66-37 r-168
E-mail info@metatox.hu
Kapcsol attart Simon Vince

A gyárt adatai:4.

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

A forgalmaz adatai:5.

6.

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

A termék általános jellemz i:

7. A termék iisszetétele:

A termék osszetéte|e bizalmas adat.
A teljes osszetételt a KEF-7310-11 l20l3. számuhatározat2. számrÍ melléklete tartalmazza.

Cím: 1097 Budapest, AIbert Fl riárl t 2-6. (volt Cyáli t 2-6.) _ Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf' B39.

Telefon: 1-36 1 476 1100 - E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Biocid terméktípus száma / megnevezése 74 l ráecsál irto szer

Felh asználásÍ tertilet
házi egér (Mus musculus) és

vándorp atkány (Rattus n orv e gi cu s)
elpusztítására

Formul áci jeltege felhaszn á|ásra kész, 1 0 grammos, fi lterpapír
tasakokba kiszerelt rágcsál irt pép

A rágcsál irt szer keseru anyagot (Bitrex, denat nium-benzoát) 1artalmaz, amely segít mege|ozni a

készítmény véletlen emberi fogyas ztását.

Hat anyag EK-szám CAS-szám mlm"Á Gyárt

bromsdiolotr 249-205-9 28772-s6-7 0,005
PelGar

International Ltd.
tisztasága min. 98,00Á



8. A termék osztályozása és címkézése az 1999l45/EK irányelv szerint:

osztáivozás Nem je1o1éskoteles, EK-veszélyjel nem sztikséges.

Kockázati mondat(ok)

Biztonsági mondat(ok)

S 2 Gyermekek kezébe nem kertilhet.
s 13 Élelmiszertol, italt l és takarmányt l távol tartand .

s 20121 A hasznáIatkozben enni, inni és dohányozninem szabad.
s 36137139 Megfelel véd ruházatot, véd k esztyut, és szemlarcvéd t

kell viselni.
S 46 Lenyelése esetén azonna| orvoshoz kell fordulni, az edénytl

csomagoloburkolatot és a címkét aZ orvosnak meg kell
mutatni.

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

osztályozás Nem ielciléskciteles, veszély ielrz piktogram nem sztikséges.
Fievelmeztetés
Figyelm eztet
mondat(ok)

ovintézkedésre
vonatkoz mondat(ok)

P 102 Gyermekektol e|zárv a tartand .

P262 Szembe, bone vagy ruhára nem kertilhet.

P270 A termék hasznáIata kozben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P2 8 0 V é d o k e s zty úl v é doruha l sze m v é d /arc vé do hasznáIata kcite l e z .

P301 + 310 LENYELÉs ESETÉN: azonnal forduljon ToXIKOLÓGIAI
KÖZP oNTHoZ Vagy orvoshoz.

* 2015.06.01-t l alkalmazand

10. Forgalm azási kateg ria: III. forgalmazási kateg riáj 
' 
szabadforgalmrÍ irt szer

11. Egyéb felhasználási el írások:

Felhasznál i kiir lako s sági é s foelalkozásszerti felhasznál k
Felhasználás helye zárttérben és az épi'j'letek kornyékén

13. Használatiutasítás:

1 3. 1 . L akoss á gi felh as znál knak szánt kiszerelés ek :

A tasakolt pépet 100_400 g kiiziitti ttilt tiimeggel tartalmazrí kiszerelések kÍils csomagolásán:
. A mérgezett csalétek kihelyezése el tt mérlegeljtik, hogy a tapaszta\t rágcsá| árta|om irt szer

alka|mazása nélktil nem oldhat -e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapdahaszná|ata kismértékti
e gér ártalom fel s zámolásár a) .

. A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok el fordulása észlelheto.

. A rágcsál k jelenlétére jellegzetes nyomaikb l (fészkek, lyukak, vonulási utak, tir{ilék stb.) vagy a

rágásuk okozta károkb l kovetkeztethettink. A nyomok vagy |áthat károkozások a|apján
becstiljtik meg, milyen mértékben Szaporodtak eI arágcsál k, majd akeze|ést ennek ismeretében
végezzuk.

12. Csomagolás:

Felhasznál i kiir Kiszerelés egysége Csomagolás anyaga
Forgalomba keriil
kiszerelés ttimege

Lakossági
10 grammos,
egyedileg tasakolt pép

aromazár tasakban,
faltkarton dobozba helyezve

1 00, 1 50,200 és 400
gramm

FoglalkozásszerÍi
10 grammos,
egyedileg tasakolt pép

arcmazár tasakban,
mtianyag vodorbe helyezve

2,2,5,3 és 5 kg
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. A kezelés megkezdése e1ótt lehetőség szerint minden, a rágcsálók számára elérhető táplálékfonást
távolítsunk el'

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

. Lehetőség szerint használjuú olyan műanyag rágcsálóetető állomást, amellyel biztosítható, hogy
a gyermekek, valamint a házi- és haszonállatok ne férhess enekhozzá a csalétekhez.

. Ennek hiányában a tasakokat _ a filterpapír felnyitása nélkül _ rakj uk papír vagy mríanyag
tálcákra, majd ezeket a falak mentén helyezzijk ki, végül borítsunk rájuk egy-egy tetőcserepet
vagy más alkalmas fedőlapot úgy' hogy a rágcsálók a csalétket megközelíthessék, de ahhoz
illetéktelen személyek, gyermekek és háziállatok ne férhessenek hozzá. A tasakokat drót
segítségével rögzíthetjük is' hogy azokat a rágcsálók ne hurcoljak el'

. A csalétek mellé vizet is kihelyezhetünk, ez vonzó hatást gyakorol a rágcsálókra.

. Az ittószertvédjük a közvetlen víztől' esőtől és az időjarás viszontagságaitól.

A Ratikett rágcsálóirtó péo alkalmazási dózisa eeerek irtásakor:
_ 3_5 méterenként 2_3 tasak (20-30 gramm) csalétek'

- 5-10 méterenként 5_10 tasak (50-100 gramm) csalétek.
. Az etetőhelyeket az első két hét során 3-4 naponként e|lenőrizziik és az elfogyasztott csalétket

pótoljuk. A megromlott vagy penészes csalétket cseréljiik ki. Az ellenőrzést ezt követően hstente
ismételjiik meg.

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

. Amennyiben a csalétkek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak,
helyezziik át az irtószert máshova.

. A véralvadásgátló hatóanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálók elpusztulása a fogyasztás után 4-
10 nappal vrírható.

. A csalétket csak addig hagyjú kint, amig azt arágasálók aktivitása indokolja.

. A kezelés, a rágcsálók elszaporodásiínak mértékétől fuggően, 2-6 hetet vehet igénybe.

. A kezelés utrín az etetőiíllomásokat gÉjtsiik össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

13.2. Foglalkozásszerii felhasználóknak szánt kiszerelések:
A tasakolt pépet2-5 kg közötti töltőtömeggel tartalmazó kiszerelések külső csornagolásán:
. A készítmény't olyan helyeken a|ka|mazn*, ahol egerek vagy patkányok elófordulása észlelhető.
. A nyomok vagy látható károkozások alapján becsüljÍik meg, milyen mértékben szapoÍodtak el a

rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzúk.
. Az irtás megkezdése előtt mérlegeljiik, hogy az adott területen a csalétek hatoanyaga

(bromadiolon) elleni rezisztencia veszélye ferrnáll-e.
. A csalétek kihelyezése előtt lehetőség szerint minden más táplálékfonást távolítsunk el'
. A rágcsálóirtó pépet tartalmazó tasakokat az effe a célra szolgáló szerelvényben helyezzíJk az

egerek és patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyiik
közelébe.

. A csalétek mellé vizet is kihelyezhetünk, ez voruő hatást gyakorol a rágcsálókra.

A Ratikett rágcsálóiftó pép alkalmazási dózisa eeerek irtásakor:

- 3-5 méterenként 2-3 tasak (20-30 gramm) csalétek.

- 5-10 méterenként maximum 20 tasak (200 gramm) csalétek.
. A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket _ a 38/2003 ' (VII. 7.) EsZcsM-FVM-
KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelóen _ feltűnő jelzéssel kell ellátni és
azokon fel kell tüntetni: a rágcsálóirtó szer nevét' haÍőarryagát, ellenszerét, valamint az alkal'mazó
nevét, címét és telefonszámát. 
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. Az etetohelyeket kezdetben naponta, utána hetente egyszer ellen rizztik és az elfogyasztott
csalétket p toljuk. A megromlott vagy penészes csalétket cseréljtik ki.

. Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsi.ink t bb etetohelyet, aZ egyes
etetohelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne novelj t'ik.

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

. A véralvadásgátl hat anyag késleltetett hatása miatt arágcsál k elpusztulása a fogyasztásután4-
10 nappal várhat .

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

. Ne haszná|juk a csalétket folyamatos irtáshoz.

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

. Akezelés után az etetoállomásokat gffitstik ossze , az esetlegesen kisz r dott irt szerttakarttsuk fel.

14. Figyelmeztetés:
Felhasználás elott olvassa el ahasználati utasítást!
Kizár lag rágcsál irtásra és csak ahasználati utasítás szerint alkalmazhat t

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 vízzel alaposankezet kell mosni.
A csalétket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek,házi- és haszonállatok' valamint madarak nem
ferhetnek hozzá. A készitmény mérgez az em|osokre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és
minden egyéb ragadoz éslvagy dogevo áIlat mérgezodhet, ha a rágcsá| irt szertol elpusztult vagy
megbetegedett patkányt, egeret elfogyasztja. Tilos a készítményt nem cé|szervezet állatok
e lpus ztít ásár a hasznáIni. Ne j uttas s a a ké sz ítm ényt éIov izb e .

A beszennyezett, romlott csalétket felhasználni tilos.
Élehis'ertol és takarmányt l elktilcinítve, gyermek és haszonáIlat á|ta|hozzá nem ferheto, száraz,
htívos helyen tároland .

Biztonsági adatlap foglalkozásszertÍ felhasznál k kérésére rendelkezésre áII.

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

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

b iztons á gi adat|apj át.
. Hánytatás csak aZ orvos kifejezett utasításáratorténhet.
. A szájtireget 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 használat elott mossa ki.
. A bort bo szappanos vízze| mossa le.
. P anaszj elentkezésekor fordulj on szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:
. A szetnet tartsa nyitva és néhány percen kereszttilbo vízzel, vatosan oblítse ki.
. Ha a szemben kontaktlencse Van' azttávolítsa el és folytassa a szem további oblítéSét.
. P anaszj elentkezésekor fordulj on szakorvoshoz.
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Utmutatás az orvosnak:
A készítmény véralvad ásgát\ hatoanyagot, bromadiolont tartalmaz. A rágcsálr irt szer lenyelését
kovetoen csokkenh et a v éralvadási képesség és bels v érzésj elentke zhet.
A mérgezés/expozici és a ttinetek jelentkezése kozcitt akár tobb nap is eltelhet.
A készítményt lenyelo mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemzo ttineteket (pl. oruvérzés,
ínyvérzés, vérkopés, véres vize|et, hosszabb véralvadási id , nagy kiterjedésu vagy tobb
haematoma, hirtelen fellép , szokatlan viscerális fajdalom) észleli, adjon Kl-vitamint. Ha nem
észlelheto vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és az expoziciot kciveto 48-72 ra elteltével a
protrombin idot (INR) meg kell mérni. Ha a protrombin ido értéke )4, a mérgezettnek intravénásan
K1-vitamint kell adni. Akezelés tcibbszori megismétlésére is sztikség lehet.
Ellenszere: Kl-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi m dszerrel ellen rizni sztikséges.)

16. Eltarthat ság és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban, fénytol védett, száraz,
Gyrijt forrást l és oxidál anyagokt l távol tartand .

huvos, j l szel\ozo, zárt helyen tároland .

Élehisz erto|, italt l és takarmányt l távol
tartand .

A gyártást l számítva 2 évig használhat fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell
ttintetni !)

17. Hulladékkezelés:

17.1. A lakossági felhasznál knak szánt kiszerelések csomagolásán feltiintetend :

A k zegészségtigyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében, az ellen rzésekkel
párhuzamosan el kell távolítani a kezelés során elpusztult rágcsál kat. Az elhullott rágcsál tetemét
véd kesztyríben, kifordított mríanyag zacsk segítségével kell sszeszedni, majd egy további
zacsk ba beleteruri és sszecsom zva lezixni. A dupla zacsk ban lev tetemet zrárt hulladéktrfuol
edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként t rténik.

l7.2. A foglalkozásszerií felhasználr knak szánt kiszerelések csomago|ásán fe|tiintetend :

A k zegészségiigyi veszély és a másodlagos mérgezesek megel zése érdekében, az ellen rzésekkel
párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsál k eltávolításár l. A
foglalkozásszení felhasznál k az elhullott rágcsríl k tetemeinek veszélyes hulladékként ti'rtén
megsemmisítésér l a 98/2001. (u. 15.) Korm. rendelet el írásai szerint k telesek gondoskodni.

17.l.l17.2. Minden forgalomba keriil kiszerelésen fe|tiintetend :

A kezelés után az etet helyeket sziintessiik meg. Gyríjtsiik ssze a megmaradt irt szert, valamint a
rágcsál irt szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kisz r dott
irt szer feltakarításár l.
Az eredeti céljára fel nem használhat , hulladékká vált irt szert veszélyes hulladékként kell kezelni
és veszélyes hulladék átvev helyre - pl. hulladékudvar _ kell leadni.

18. Címkefelirat:

Ratikett rágcsál irt pép

Hattíanyaga: 0,005% bromadiolon

Gyártja: Metatox Peszticid Gyrírt és Forgalmaz Kft.' H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8'

Forga|mazzaz Metatox Peszticid Gyárt és Forgalmaz Kft.' H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8'

oTH engedélyszám: HU-2013-PA-14-00045-0000

valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontjai, a felhasznál i k r ffiggvényében:
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Felhasznál i kiir Címkén feltiintetend pontok

Lakossági 6., 8. vagy 9., 10., 11., 13.1 ., 14., 15.r 16., 17 .1

Foglalkozásszerti 6., 8. vagy 9., 10., 11.r13.2.rI4.r 15., 16., 17.2

Továbbá a 10 grammos filterpapír tasakokon egyedileg felttintetend az alábbi szoveg:

Ratikett rágcsál irt pép

Hat anyaga: 0,00 5%o bromadiolon
Ellenszere : K1-vitamin

19. oEK szakvélemény számaz 7711180120|3. DDo.

Budapes t, 2013. szeptember ;1 .c: ."
Dr. Paller Judit

mb. országos tisztifoorvos
nevében kiadmányozza

\u/ \ \- \

r. Kovács Márta
foosztáIyvezeto
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