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 Anmeldung Pflanzenschutzmittel  

  

Növényvédő szerek, hasznos szervezetek és kapcsolódó 
termékek regisztrációs lapja 

az ökológiai termelésre vonatkozó (EU) 2018/848 rendeletnek való megfelelés elbírálására 

 

 

Kérvényező cég neve:  

Dátum:  

Termék neve 
(forgalomba hozatali név): 

 

Regisztrációs szám:  

 Saját gyártású termék 

 Forgalmazott termék Gyártó:  

 

Termék összetevői: Eredet: 

Összetevők (mindegyik!) CAS no. Természetes Természet-
azonos 

Szintetikus 

     

     

     

     

     

     

     

 

A fenti termék tartalmaz: 

Összetevőket, melyek részecskemérete < 0.2 μm (nanorészecskék)  Igen       Nem 

Szintetikus komplexképző anyagok (pl. EDTA)  Igen       Nem 

Piperonil butoxid (PBO)  Igen       Nem 

Alkil-fenol-etoxilátok (APE beleértve az NPE-t is)  Igen       Nem 
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 Anmeldung Pflanzenschutzmittel  

 

Kategória, amelyben a termék megjelenjen (csak egy kategória választható) 

 Növényvédőszer 

 Microorganizmus 

 Hasznos szervezet 

 Egyszerű anyag 

 Adjuváns 

 Riasztóanyagok 

 Egyéb:___________________________________________________________________ 

 

Bírálathoz szükséges dokumentumok: 

 Az illetékes magyar hatóság jóváhagyása (forgalombahozatali, felhasználási engedélyokirat)  

 Használati útmutató (engedélyezett kultúra, kártevők és kórokozók) 

 Biztonsági adatlap 

 Címkék 

 Nyilatkozat a genetikailag módosított organizmusok tilalmának való megfelelésről, a (EU) 
2018/848 rendelet értelmében (az adatlap elérhető a következő linken: 
https://www.betriebsmittelbewertung.at/en/zusicherungserklaerung) 

 Egyéb dokumentumok: _________________________________________________________ 
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