Kérelem Magyarországon engedéllyel nem rendelkező növényvédő szer
120 napos felhasználáshoz
A vastagon szedett betűs rovatokat kérjük kitölteni.
*A jelölt rovatokban a megfelelőt kérjük aláhúzni.
**Az adatok megadása nem szükséges.
A kérelem tárgya

ERWIPHAGE baktériumölő készítmény felhasználása

Kérelmező ( megbízottja)
neve, lakcíme/székhelye,
telefonszáma, faxszáma, email címe

Név:
Lakcím/székhely:

Az alkalmazást megalapozó
közérdek, növényvédelmi
helyzet
Kérelmező (megbízottja)
növényvédelmi végzettsége
(engedély száma)
Kultúra megnevezése
Károsító megnevezése
Növényvédő szer
megnevezése
Felhasználási (dózis, kg/ha,
l/ha, szükséges permetlé
l/ha)
Felhasználás helye és
település neve, területe
(hrsz., tábla jele, mérete, ha,
m2)
Felhasználás tervezett ideje

Telefon:
Fax:
E-mail:
Baktériumos fertőzés
Név:
Növényvédelmi végzettség:
Engedély száma:
Almatermésűek
Erwinia amylovora baktérium
ERWIPHAGE
„A” komponens : 0,1 liter / ha
„B” komponens : 1 liter / ha
Település:
Hrsz:......................
tábla jele:................................
Terület: ...............ha ill. ..............m2
2012 április 1– től

Kijuttatás, alkalmazás módja Földi gépes permetezés
(légi, földi, csávázás,
talajfertőtlenítés, stb.)
Cél ország, ahová a kezelt
Magyarország
terméket exportálják
*Kezelt termék
Nyers, feldolgozott / ipari
forgalmazása és
felhasználási célja
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**Toxikológiai adatok
Akut oral LD50
Hím patkány
Nőstény patkány
Akut dermális LD50 (patkány)

mg/kg

Akut inhalációs LD50 (patkány)

mg/kg

mg/kg

Szem irritáció (nyúl)
Bőr irritáció (nyúl)
Bőr érzékenység
Mutagenitás

**Ökotoxikológiai adatok
Ponty LC50 (96 h)

mg/l

Szivárványos pisztráng LC50 (96 h)

mg/l

Daphnia magna EC50 (48 h)

mg/l

Alga növekedés gátlás EC50 (72 h)

mg/l

Méhtoxicitási adatok
Akut orális LD50
Akut kontakt LD50

µl/méh
µl/méh

**Növényvédő szer viselkedése a környezetben
Talaj degradáció DT50

nap

Talaj adszorpció

Koc:

**Szermaradék adatok
kultúra
Almatermésűek

javasolt várakozás idő ( nap)
Kötelezően előírt élelmezési
várakozási ideje nincs.

javasolt megengedett szermaradék
határérték (mg/kg)
-

Munkavédelmi adatok
Javasolt munkavédelmi eszközök

Az „A” komponenssel történő munkavégzés nem igényel védőfelszerelést,
azonban arcvédő álarc vagy maszk viselése ajánlott. A „B” komponens
esetén szükséges védőruha, gumikesztyű, gumicsizma, védőszemüveg,
arcvédő álarc.
0 nap

Javasolt munkaegészségügyi
várakozási idő
Javasolt elsősegély nyújtási eljárás Az „A” komponessel történt kontamináció nem igényel elsősegély nyújtást,
azonban szembe kerülés esetén - megelőző jelleggel- célszerű a szemet bő
vízzel kiöblíteni. Megelőző jelleggel, bőrrel való érintkezéskor az érintett
bőrfelületet bő vízzel szappannal kell lemosni. A „B” komponens szembe
jutása esetén a sérült szemét bő vízzel kell kiöblíteni. Bőrrel való
érintkezéskor az érintett bőrfelületet bő vízzel, szappannal kell lemosni.
Lenyelés esetén a sérülttel két pohár vizet kell itatni és orvosi ellátás
szükséges.

Egyéb információk
*A felhasználási kérelmet
támogatom	
  

elutasítom.	
  

............................, 2012.................hó ......nap.
............................................................
aláírás / pecsét
Ikt.	
  szám:	
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