
 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ  

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 
 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 

 

ELŐADÓ: dr. Kelemen Mária 

HATÁROZATSZÁM: 02.5/12063-1/2010 

OLDALAK SZÁMA: 25 
MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélyokirat 

TÁRGY: Champion WG gombaölő 

permetezőszer forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélyének kiadása 

 

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti 

szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a Nufarm Hungária Kft (1118 Budapest, Dayka 

G. u. 3.) által képviselt Nufarm GmbH & Co KG (St.-Peter Str 25., 4021 Linz, Austria) 

ügyfélnek a Champion WG gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási 

engedélyének kiadása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 

 

HATÁROZATOT: 
 

Az engedélyező hatóság a Champion WG gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélyét a benyújtott dokumentációk értékelése, valamint az Országos 

Tisztifőorvosi Hivatal (továbbiakban OTH) 157-41/2008. számú, és az Országos 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (továbbiakban OKTVF) 

14/1905/2/2009. számú szakhatósági állásfoglalásai alapján az alábbiak szerint adja ki: 

 

 

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. engedélyokirat száma: 02.5/12063-1/2010 MgSzHK 

1.2. növényvédő szer neve: Champion WG 

1.3. engedélyokirat érvényessége: 2017. november 30.  

1.4. engedélyokirat tulajdonosa: Nufarm Hungária Kft. 

1118 Budapest, Dayka G. u. 3. 

 

2. A növényvédő szer adatai: 

2.1. növényvédő szer és a hatóanyag 

(rézhidroxid) gyártója: 

Nufarm GmbH & Co KG 

St.-Peter Str. 25, A-4021 Linz, Ausztria 

2.2. növényvédő szer rendeltetése: gombaölő permetezőszer 

2.3. növényvédő szer formulációja: WG - vízben diszpergálható granulátum 
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2.4. növényvédő szer összetétele:  

2.4.1. hatóanyag                           

   ISO név rézhidroxid 

   CAS szám 20427-59-2 

   IUPAC név - 

tiszta hatóanyag részaránya 770 g/kg  rézhidroxid (500g/kg fémréz) 

technikai hatóanyag specifikációja Nufarm Annex II dokumentáció 

 

 

3. Az előírt minőségi követelmények: (az Engedélyező hatóság előírásai) 

 

 

3.1. hatóanyag tartalom  

3.1.1. réz (titrimetriásan) 50,0 ± 2,5 % (m/m) 

3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok:  
Meg kell felelnie a WG formuláció FAO 

követelményeinek 

 

 

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: (az Engedélyező hatóság előírásai) 

 

  a kijuttatáshoz szükséges 

kultúra károsító szer (kg/ha) víz (l/ha) 

  mennyiség 

szőlő  peronoszpóra, orbánc 2,0-3,0 400-800 

almatermésűek: 

alma, körte, birs, naspolya 

baktériumos és gombás eredetű 

ágelhalás, egyéb gombabetegségek 

(kivéve lisztharmat)          

tűzelhalás 

2,0-3,0                        

 

3,0 

800-1500 

csonthéjasok: 

őszibarack, kajszibarack, 

cseresznye, meggy, szilva 

baktériumos és gombás eredetű 

ágelhalás, levéllyukacsosodás, 

monília, apiognomónia, tafrina 

2,0-3,0 500-1500 

málna levél- és vesszőbetegségek 2,0-3,0 600-1500 

héjas gyümölcsűek: 

mandula, dió, mogyoró, 

szelídgesztenye 

baktériumos és gombás 

betegségek (kivéve lisztharmat) 

2,0-3,0 500-1500 

paprika baktériumos és gombás eredetű 

levélbetegségek (kivéve 

lisztharmat) 

2,0-3,0 400-1000 
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paradicsom, tojásgyümölcs baktériumos és gombás eredetű 

levélbetegségek (kivéve 

lisztharmat) 

2,0-3,0 600-1000 

uborka, cukkini baktériumos és gombás eredetű 

levélbetegségek (kivéve 

lisztharmat) 

2,0-3,0 600-1000 

hüvelyesek 

borsó, bab, lóbab, lencse, szója 

baktériumos betegségek, rozsda, 

fenésedés, aszkohita, peronoszpóra 

(kivéve lisztharmat) 

2,0-3,0 400-600 

burgonya burgonyavész, alternária 2,0-3,0 600-1000 

cukorrépa cerkospórás, ramuláriás, fómás 

levélfoltosság 

2,5 400-600 

 

 

A felhasználásra vonatkozó további betartandó előírások: 

 

kultúra kezelések 

maximális 

száma 

két kezelés közt 

eltelt minimális 

időtartam (nap) 

az utolsó kezelés időpontja 

(fenológiához viszonyítva) 

szőlő  5 7 fürtzáródás 

almatermésűek: 

alma, körte, birs, naspolya 

3 10 termésérés 

csonthéjasok: 

őszibarack, kajszibarack, 

cseresznye, meggy, szilva 

3 21 virágzás vége 

málna 3 5 virágzás vége 

héjas gyümölcsűek: 

mandula, dió, mogyoró, 

szelídgesztenye 

3 5 gyümölcsnövekedés 

paprika 3 7 virágzás 

paradicsom, tojásgyümölcs 5 7 termésnövekedés 

uborka, cukkini 5 5 virágzás 

hüvelyesek 

borsó, bab, lóbab, lencse, 

szója 

3 5 termésérés 

burgonya 5 7 bogyófejlődés 

cukorrépa 4 21 levélsárgulás kezdete 

 

Házikerti dózis: 2-3 dkg/10 liter víz.  
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Előírt növényvédelmi technológia: 
 

A készítményt fás szárú növények esetében gombás és baktériumos betegségek ellen, az őszi és a 

tavaszi időszakban lemosó permetezés formájában, a nem nyugalmi időszakban valamint lágy 

szárú növényeknél fertőzésveszély esetén preventív jelleggel, a fertőzési nyomástól függően 3-

21 napos időközönként szükség szerint (legfeljebb 3-5 alkalommal: l. táblázat) célszerű 

alkalmazni. Súlyos fertőzésveszély fennállásakor rövidebb permetezési forduló alkalmazása 

ajánlott. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat 

belsejében is. 

 

Légi kijuttatás:  nem engedélyezett 

 

5. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos 

felhasználásának előírásai:  
 

5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok: (az Engedélyező hatóság és a 

szakhatóságok Országos Tisztifőorvosi Hivatal (továbbiakban: OTH) és az Országos 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (továbbiakban: OKTVF 

előírásai) 

  előíró hatóság 

 

 
Xn 

 
ártalmas 

 

OTH 

 

N 

 

környezeti veszély 

OKTVF 

A készítmény p.o. LD50 értéke 

(patkányon): 
893 mg/kg OTH 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes OKTVF 

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles OKTVF 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles Engedélyező hatóság 

 

 

R-mondatok: 

R 20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas OTH 

R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat OTH 

R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben 

hosszantartó károsodást okozhat 

OKTVF 
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S-mondatok: 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet OTH 

S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. OTH 

S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad  OTH  

S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni OTH 

S 25 Kerülni kell a szembe jutást OTH 

S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell 

viselni 

OTH 

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az 

edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell 

mutatni 

OTH 

S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani 

kell 

OKTVF 

S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell 

használni 

OKTVF 

 

különleges S-mondatok: 

SP 1  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne 

szennyezze a vizeket!  

Engedélyező 

hatóság 

SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni ! OTH 

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m 

távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! 

OKTVF  

 

 

5.2. várakozási idők: (OTH előírásai) 

 

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő:  0  nap 

 

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  

 

 

kultúra 
várakozási idő 

(nap) 

szőlő  21 

almatermésűek  10 

őszibarack, kajszibarack 21 

cseresznye, meggy, szilva 21 

málna 5 

héjas gyümölcsűek  21 

paprika 7 

paradicsom, tojásgyümölcs 7 

uborka, cukkini 5 

bab, borsó 5 

burgonya 7 

cukorrépa 21 
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5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok: (OTH előírásai) 

5.3.1. egyéni védőfelszerelés 

 

 

5.3.1.1. előkészítőknek: vegyi anyag (por. permet) ellen védő (4. típusú) védőruha, növény-

védelmi (permetező) védőkalap, vegyi anyagok elleni zárt védőszemüveg 

(3. védelmi osztályú, „B” jelű mechanikai védelmi képességű, 1 vagy 2 

optikai besorolású), FFP2D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc, vegyi 

anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli 
 

5.3.1.2. kijuttatóknak: vegyi anyag (por, permet) ellen védő (4. típusú) védőruha, növény-

védelmi (permetező) védőkalap, vegyi anyagok elleni zárt védőszemüveg 

(3. védelmi osztályú, „B” jelű mechanikai védelmi képességű, 1 vagy 2 

optikai besorolású), vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) 

védőkesztyű, védőlábbeli. A permet belégzésének, szájba jutásának (a 

légutakba történő beszívásának) megelőzésére – előbbiek mellett – 

FFP2D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc. 

 

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe 

kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. 

 

5.3.2. elsősegélynyújtás, terápia: rézmérgezés, tüneti megfigyelő kezelés.  

5.3.3. ellenanyag: BAL, penicillamin 

 

5.4. egyéb környezetvédelmi előírások: (OKTVF előírásai) 

 

Ivóvízbázisok védőterületén tilos felhasználni. 

 

6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: (az Engedélyező hatóság előírásai) 

 

6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:  

 

 6.1. a kiszerelés térfogata/tömege: 20 g, 200 g, 1; 5; 10; 25 kg 

 6.2. a csomagolóeszköz anyaga:  papír tasak és zsák 

 

7. A növényvédő szer eltarthatósága: (az Engedélyező hatóság előírásai) 

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 5 év. 

 

8. Forgalmazási kategória:  III 
  (szakhatóságok javaslata alapján az Engedélyező hatóság előírása)  

   

A növényvédő szer csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg 

alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba. 

 

Az engedélyezési eljárás díja 2.500.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett. 

 

Jelen határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Vidékfejlesztési 

Minisztériumhoz címzett (1860 Budapest 55, Pf.:1.), de az Engedélyező hatósághoz benyújtott 

fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 5.000 forint. 

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség. 
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INDOKOLÁS 

 

 

Az ügyfél hazai képviselete 2008. március 18. napján benyújtott kérelmében a Champion WG 

gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadását kérte az 

Engedélyező hatóságtól.  

 

Az ügyfél a kérelemhez mellékelte a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és 

felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, 

tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. és 3.. 

számú melléklete szerinti adatokat. 

 

Az Engedélyező hatóság az engedélyokirat kiadása vonatkozásában figyelembe vette az 

eljárásban résztvevő szakhatóság szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint. 
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Az ügyben eljáró Országos Tisztifőorvosi Hivatal 157-41/2008. OTH számú állásfoglalását jelen 

határozat rendelkező részének 5. pontja tartalmazza, melyet az alábbi indokolással támasztottak 

alá: 

 
A beadott dokumentáció alapján a készítmény forgalomba hozatali és felhasználási engedélyéhez a szükséges 

közegészségügyi-toxikológiai szakhatósági vélemény elkészíthető volt. 

 

A hatóanyag/növényvédő szer toxikológiai tulajdonságai 

 

Akut toxicitási adatok: 

a 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 2. számú melléklet A rész 5.2. pontja és 3. számú melléklet A rész 7.1. pontja 

alapján 

             

     Hatóanyag   Készítmény 

akut orális toxicitás
1
:  

 LD50   patkány p.o.  489 mg/kg    893 mg/kg 

akut dermális toxicitás
1
: 

 LD50 nyúl derm.  >2000 mg/kg    >2200 mg/kg  

akut inhalációs toxicitás
2
: 

 LC50 patkány inh.  0,56 mg/l/4 óra    1,46 mg/l/4 óra 

Bőrirritáció    nyúl    enyhén irritál   nem irritál 

Szemirritáció   nyúl   erősen irritál   erősen irritál 

szenzibilizáció tengerimalac  nem szenzibilizál   nem szenzibilizál 

 

Szubakut toxicitási adatok (NOEL, NOAEL); hatóanyag:   –– 

a 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 2. számú melléklet A rész 5.3. pontja alapján 

orális toxicitás (28 nap):  

etetéses toxicitás (90 nap): 

dermális toxicitás:  

inhalációs toxicitás: 

 

Genotoxicitás (in vitro, in vivo); hatóanyag:   –– 

a 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 2. számú melléklet A rész 5.4. pontja alapján 

 

Krónikus toxicitás és karcinogén hatás (NOEL, NOAEL); hatóanyag: ––    

a 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 2. számú melléklet A rész 5.5. pontja alapján 

 

Reprodukciós toxicitás (NOEL, NOAEL); hatóanyag:  –– 

a 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 2. számú melléklet A rész 5.6. pontja alapján  

multigenerációs vizsgálatok (legalább két generáció):  

fejlődéstoxicitási vizsgálatok: 

 

Egyéb adatok (neurotoxicitás, immuntoxicitás, endokrin rendszer, egyéb):  –– 

a 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 2. számú melléklet A rész 5.7.; 5.8. pontjai alapján  

 

Metabolizmus vizsgálatok; hatóanyag:  –– 

a 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 2. számú melléklet A rész 5.1.; 5.8.1.; 5.8.2. pontjai alapján  

felszívódás, megoszlás, kiválasztás, metabolizmus:  

akkumuláció lehetősége a szervezetben:   

toxikológiailag jelentős metabolitok (állatok, növények, környezet):   

 

Orvosi adatok: 

a 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 2. számú melléklet A rész 5.9. pontja alapján  

 

mérgezési esetek tapasztalatai (diagnózis, tünetek stb.): 

 enyhe mérgezés 

 fémes íz a szájban, enyhe hasi fájdalom, hasi érzékenység, hányinger. 

 Közepesen súlyos mérgezés  

 a fentieken kívül sternum mögötti és hasi égő érzés, hányás, gyors szívdobogás, alacsony vérnyomás, 

érzékeny máj, vizeletürítés zavara, esetenként albuminurea és hematurea. 

  

                                                           
1
 toxicitási besorolás és LD50, ha van 

 
2
 toxicitási besorolás és LC50, ha van 
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Súlyos mérgezés 

a fenti tünetek akutabbak, erős érzékenység, tartós tachycardia, fokozódóan ala csony vérnyomás, 

hasmenés, véres vizelet, illetve vérvizelés, laza, kékes, gyakran véres széklet, hemoglobinurea, oliguria, 

anuria, albuminurea, glukozuria. 

 Közepesen súlyos, vagy súlyos mérgezés 

 hemolízis és hemolitikus anemia, enyhén emelkedett szérum bilirubin szint, csökkent teljes protein érték, 

fordított albumin-globulin arány. Megnagyobbodott a máj és érzékeny. A szérum réz értéke magas. 

Sárgaság, vesekárosodás, kóma (tubuláris  sejtek nekrózisa miatt). A halál 24 órán belül áll be, sokk, 

valamint vese- és máj működési zavarok 

 

elsősegély, ellenméreg, gyógykezelés: 

 rézmérgezés, tüneti-megfigyelő kezelés, specifikus antidotuma BAL (dimercaprolum) 

 kezelés: gyomormosás, transzfúzió, EDTA, pencillamin; tojásfehérje, tej, zselatin    

  oldat per os. Gyomormosás kontraindikált súlyos nyálkahártya felmaródás esetén 

ADI:   

a 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 2. számú melléklet A rész 5.10. pontja és 6. számú melléklet B és C rész 2.4. 

pontja alapján 

0,15 mg/kg/nap (rézvegyületek) 

  

AOEL:   

a 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 2. számú melléklet A rész 5.10. pontja alapján  

 0,072 mg/kg/nap (rézvegyületek) 

 

Ivóvíz határérték: –– 

a 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 2. számú melléklet A rész 5. pontja alapján  

 

ARfD: –– 

a 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 2. számú melléklet A rész 5. pontja alapján  

 

Elfogadható expozíciós körülmények (felhasználók, előkészítők, a munkaterületen tartózkodók): 

a 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 3. számú melléklet A rész 7.2. pontja alapján  

az UK POEM és a German Modell szerint a készítmény előírás szerinti felhasználása nem jelent elfogadhatatlan 

kockázatot a felhasználók, előkészítők, a munkaterületen tartózkodók egészségére 

 

Munkaegészségügyi várakozási idő: 

a 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 3. számú melléklet A rész 4.3. pontja alapján  

 0 nap 

 

Szermaradék(ok) határértékei a kezelt termékekben, élelmiszerekben, takarmányokban (MRLs): 

a 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 3. számú melléklet A rész 8. pontja és 6. számú melléklet B rész 2.4.2., illetve C 

rész 2.4.2. pontja alapján  

A szermaradék/marker (149/2008/EK rendelet alapján): rézre vonatkozó határértékek 

 

 réz (mg/kg) 

szőlő 50 

héjas gyümölcsűek 30 

almatermésűek 

csonthéjasok 

málna 

paprika, paradicsom 

uborka 

burgonya 

cukorrépa 

5 

friss hüvelyesek 

hüvelyesek szárítva 
20 

 

A 149/2008/EK rendeletekben megadott határértékek módosítása nem szükséges; azok a várakozási idők előírásával 

betarthatók. 
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Élelmezésegészségügyi várakozási idő: 

a 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 3. számú melléklet A rész 8.7. pontja és a 6. számú melléklet C rész 2.4.2.1. pontja 

alapján  

 

Kultúra Várakozási idő (nap) 

Szőlő 

Csonthéjasok 

Héjas gyümölcsűek 

Cukorrépa  

21 

Almatermésűek 10 

Paprika 

Paradicsom 

Burgonya 

7 

Málna 

Uborka 

Hüvelyesek 

5 

 

Fogyasztók expozíciós szintje:  

a 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 6. számú melléklet B és C rész 2.4. pontja alapján  

 

az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) által elvégzett, 2008. szeptember 30-án kiadott, rézvegyületekre 

vonatkozó kockázatbecslés alapján megállapítható, hogy a napi átlagos rézbevitel – figyelembe véve a paradicsomra 

és a szőlőre vonatkozó átlagos szermaradék szinteket valamint az élelmiszerek és az ivóvíz természetes réztartalmát 

– az ADI érték (0,15 mg/ttkg/nap) közelében van.  

 

A szer használatával járó, az előkészítők, a felhasználók, a munkaterületen dolgozók egészségére gyakorolt kockázat 

mértéke elhanyagolható, ezért az egészségügyi kockázat a jó mezőgazdasági gyakorlat betartása mellett megfelelő 

felhasználási technológiával és körültekintéssel elfogadható szinten tartható. 
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Az ügyben eljáró Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi Főfelügyelőség 

14/1905/2/2009 OKTVF számú állásfoglalását jelen határozat rendelkező részének 5. pontja 

tartalmazza, melyet az alábbi indokolással támasztottak alá: 

 
A beadott dokumentáció alapján a készítmény forgalomba hozatali és felhasználási engedélyéhez a szükséges 

környezetvédelmi szakhatósági vélemény elkészíthető volt. 

 

A készítmény hatóanyaga a rézhidroxid (CAS szám: 20427-59-2). Felhasználható évente 2-5 alkalommal szőlő, 

gyümölcs (almafélék, csonthéjasok), zöldségfélék, cukorrépa, paradicsom, burgonya kultúrákban gomba -és 

baktériumos betegségek elleni védekezésre.  

Dózis(ok): 2 – 3  kg készítmény/ha (1,0 – 1,5 kg as/ha). 

A kijuttatások közötti idő intervallum: 5, 7, 10, 21, 90 nap. 

Az értékeléshez kiválasztott, a környezeti hatás szempontjából legkedvezőtlenebbnek ítélt kijuttatási 

gyakorlat(ok): 5 kezelés, 5 nap intervallum, 5 x 1,5 kg as/ha 

 
A szer/hatóanyag környezeti sorsa és viselkedése: 
– a talajban: 

 

A lebomlás útja: 

A 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 2. számú mellékletének 7.1.1.1 pontja alapján kiértékelt adatok, a 

környezeti és ökotoxikológiai szempontból relevánsnak ítélt bomlástermékek: 

A hatóanyag rézhidroxid, amely szervetlen, stabil vegyület, természetes körülmények között nem bomlik.  

Aerób körülmények között a réz nem mineralizál. A réz megjelenése a talajoldatban nagyon kicsi (< 1%), a 

réz ion megjelenése még kevesebb (< 0,1 %) . A réz tovább nem bontható. A mobil, aktív, toxikológiai 

szempontból jelentős, a talajban jelenlévő szabad Cu 
2+ 

ion, melynek nagy a reakció képessége, szorosan 

kötődik a talaj alkotóelemeihez. Ennek következtében a réz ion előfordulása a talajban korlátozott, és így 

biológiai hozzáférhetősége is. 

Anaerób körülmények között a réz lebomlása nem lehetséges A szabad Cu 
2+ 

ion oldatban lévő mennyiségét 

befolyásolja az alig oldódó szulfidok képződése és kicsapódása. A redox potenciál változásai jelentősen nem 

befolyásolják a réz ion oldatban lévő mennyiségét.  

Fotolízis esetében a réznél nem mutatható ki degradáció.  

A lebomlás sebessége (nap): 

A hatóanyag rézhidroxid, amely szervetlen, stabil vegyület, természetes körülmények között nem bomlik.  

 

Mobilitás: 

Az elérhető információk, és elvégzett vizsgálatok alapján, a Koc érték nagyon magas (42.000 – 371.875; átlag: 

200.000). Az érték csak fokozódik, nagyobb szerves anyag tartalom és az un. „öregedési” folyamat 

következtében. 

 

A rézhidroxid mobilitását standard német talajon (Speyer 2.2) vizsgálták. A 48 órás kísérletben 360 – 900 ml 

szimulált esőztetés hatására a kimosódó folyadékban lévő Cu
2+

 ion koncentráció nem különbözött a 

kontrolltól. A kísérlet eredményeként megállapítható, hogy a rézhidroxid hatóanyag kimosódási hajlama 

csekély, a hatóanyag nem mobil.  
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PECsoil: 

Input adatok Szőlő Gyümölcs Leveles növény 

Kezelés (g a.s./ha) 1500 2000 1500 

Növény borítottság 
Gomba Baktérium BBCH 10 - 69 Cukorrépa Paradicsom 

0.4 0.7 0.5 0.7 0.2 0.5 

Kezdeti PEC soil  (µg/kg) 1200 600 1334 800 1600 1000 

Kezelések száma, évente 5 3 3 5 

 Maximum PECsoil  (µg/kg) 6000 3000 4000 2400 4800 5000 

 

Egyéb vizsgálatok, információk: 

Nem szükséges. 

 

– vizekben: 

A felszín alatti vizekben várható koncentráció: 

A készítmény rézhidroxid hatóanyagának felszín alatti vizekben várható koncentrációjának (PECgw) 

becslésére a FOCUS modellek – ionos, szervetlen nem bomló vegyület – nem alkalmasak. A hatóanyag PECgw 

becsléséhez a kimosódási vizsgálatot alapul véve megállapították, hogy a rendeltetésszerűen alkalmazott 

készítmény rézhidroxid hatóanyagának várható koncentrációja elhanyagolható, nem emeli a természetes 

pórus víz rézion koncentrációját. 

 

A vizekben történő bomlás útja és sebessége: 

A 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 2. számú mellékletének 7.2.1 pontja alapján kiértékelt adatok, a környezeti 

és ökotoxikológiai szempontból relevánsnak ítélt bomlástermékek: 

A réz vizes rendszerekben stabil, nem hidrolizál, várhatóan nem fotolizál, biodegradációra nem hajlamos. 

Degradációja a víz/üledék rendszerben nem jellemző, mineralizációra nem képes. Laboratóriumi és 

nagyüzemi vizsgálatok eredményei alapján elmondható, hogy annak a lehetősége, hogy a réz elérje a 

talajvizet, elhanyagolható. 

 

A felszíni vizekben várható koncentráció: 

 

PECSW  Copper Hydroxide WG (500 g copper/kg) zöldség, gyümölcs, szőlő: 

STEPS 1-2 in FOCUS 

 Zöldség, gyümölcs Paradicsom, korai alma Szőlő, késői alma 

Hatóanyag: Réz Réz Réz 

Dózis (g/ha) of a.i.: 1500 2000 1500 

Növényborítottság:  (50 %) (40 %)  (50 %) 

Kezelések száma: 5 3 5 

Intervallum (nap) 7 7 7 

Régió, évszaknak 

megfelelő 

alkalmazás: North Europe, Mar. - May North Europe, Mar. - May North Europe, Mar. - May 

Vízben 

oldhatóság(mg/L): 2,9 2,9 2,9 

KOC (L/kg): 200000 200000 200000 

DT50 víz(d): 22 22 22 

DT50üledék (d): 10000 10000 10000 

DT50 talaj(d): 10000 10000 10000 

SCENARIO DATA USED IN THE CALCULATION 

Spraydrift  (% ) több 

kezelés: 1,794 23,96 6,636 

Spraydrift  (%) egy 

kezelés): 2,759 29,197 8,028 
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Runoff + drainage(% 

of application): 2 2 2 

    

Maximum PECSW 

(µg/L): 9,1611 161,4661 33,8869 

Maximum PECSW 

occurring on day: 28 14 28 

 

 

Vízkezelési folyamatokra gyakorolt hatás: 

A „Jó Mezőgazdasági Gyakorlat” szerint alkalmazott készítmény rézhidroxid hatóanyaga, várhatóan nem 

gyakorol kedvezőtlen hatást sem a szennyvíz- sem az ivóvíz-kezelési folyamatokra. 

 

– A levegőben:  

A rézhidroxid hatóanyag stabil, szervetlen, nem illékony vegyület. Megjelenése a levegőben nem várható. 

 

A növényvédő szer ökotoxikológiai sajátosságai: 
 

A szer/hatóanyag madarakra/szárazföldi gerincesekre gyakorolt hatása: 

A 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 3. számú mellékletének 10.1.; 10.3 pontja, illetve a 6. számú mellékletének 

2.5.2.1. pontja alapján.  

 

Alapvető információk és kockázatbecslés a SANCO/4145/2000 alapján a napi dózis felhasználásával– 

madarak: 

Kezelési dózis a magasabb szintű akut és short-term kockázatbecsléshez: 

 

Vegyület Felhasználás Dózis (kg Cu/ha) 

Rézhidroxid WG (500 g copper/kg) 

Szőlő 

Gyümölcs 

Leveles növény 

1.5 

2.0 

1.5 

 

Kalkulált TERa (fogoly, szőlőskert): 

 

Készítmény Max. alkalmazási 

arány 

(kg Cu/ha) 

LD50 based on total 

Cu (mg Cu/kg bw) 

ETE (mg Cu/kg 

bw/day)
a
 

TERa 

Rézhidroxid WG 2 223 26.2 8.51 

1.5 223 19.65 11.35 

a
  Kiindulási adat:  fogoly átlagos testtömeg: 381 g ; táplálék összetétel:   zöld (70%), nagy méretű mag (20%),  kis 

és nagy gerinctelenméretű gerinctelen  (5- 5%) 

 

Kalkulált TERa (pacsirta): 

 

Készítmény 
Max.alkalmazási 

arány (kg Cu/ha) 

LD50 based on total Cu  

(mg Cu/kg bw) 

ETE  

(mg Cu/kg 

bw/day)
a
 

TERa 

 

Rézhidroxid WG 
2 223 12,33 18,08 

1.5 223 9,25 24,11 

a
  táplálék összetétel: nagy méretű gerinctelen : 42 % (a gazban), 42 % (kultúrában), nagy mag (14%)és giliszta (3%). 
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Kalkulált TERa (seregély): 

 

Készítmény 
Max. alkalmazási 

arány(kg Cu/ha) 

LD50 based on total Cu  

(mg Cu/kg bw) 

ETE  

(mg Cu/kg 

bw/day)
a 

TERa 

Rézhidroxid WG 
2 223 4,00 55,75 

1.5 223 3,00 74,33 

a
  táplálék összetétel: nagy méretű gerinctelen : 5% (a gazban), 5% (kultúrában), nagy mag (85%)és giliszta (5%).

 

 

Kalkulált TERst (fogoly): 

 

Készítmény 
Max. alkalmazási 

arány (kg Cu/ha) 

LC50 based on total 

Cu (mg Cu/kg 

bw/day) 

ETE (mg Cu/kg 

bw/day)
a TERst 

Rézhidroxid WG 
2 219.7 9,27 23,71 

1.5 219.7 6,95 31,61 

a
  Kiindulási adat:  fogoly átlagos testtömeg: 381 g ; táplálék összetétel:   zöld (70%), nagy méretű mag (20%),  kis és 

nagy gerinctelenméretű gerinctelen  (5- 5%)
 

 

Kalkulált TERst (pacsirta): 

Készítmény 
Max alkalmazási 

arány (kg Cu/ha) 

LC50 based on total 

Cu  

(mg Cu/kg bw/day) 

ETE  

(mg Cu/kg 

bw/day)
a 

TERst 

Rézhidroxid WG 
2 219.7

 
4,60 47,76 

1.5 219.7
 

3,45 63,68 

a
  táplálék összetétel: nagy méretű gerinctelen : 42 % (a gazban), 42 % (kultúrában), nagy mag (14%)és giliszta 

(3%). 
 

Kalkulált  TERst (seregély): 

Készítmény 
Max. alkalmazási 

arány (kg Cu/ha) 

LC50 based on total 

Cu  

(mg Cu/kg bw)/day 

ETE  

(mg Cu/kg 

bw/day)
a 

TERst 

Rézhidroxid WG 
2 219.7

 
1,60 137,31 

1.5 219.7
 

1,20 183,08 

a
  táplálék összetétel: nagy méretű gerinctelen : 5% (a gazban), 5% (kultúrában), nagy mag (85%)és giliszta (5%).
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TERlt értékek madárfajokra (2 és 1.25 kg Cu/ha): 

 

Család Növény Revised ETE TERlt 

Fácán -félék Szőlő 3.77 6.9 

Fácán- félék és pinty-

félék 

Szőlő 2.38 10.9 

Paradicsom 4.21 6.1 

Pacsirta- félék; 

sármányok; billegető- 

félék; vagy szürke begy- 

félék 

Szőlő 4.38 5.9 

Paradicsom 2.9 8.9 

Varjú- félék és seregély- 

félék 

Paradicsom 2.24 11.5 

Galamb-félék Szőlő 1.49 17.4 

Paradicsom 2.63 9.8 

 

Az elvégzett vizsgálatok, és kalkulált TER értékek azt mutatják, hogy a kockázat elfogadható, 2 és 1.25 kg Cu/ha 

használatakor. 

Alapvető információk és kockázatbecslés a SANCO/4145/2000 alapján a napi dózis felhasználásával– madarakon kívüli 

szárazföldi gerincesek: 

Akut orális toxicitási adatok emlősökre (Rézhidroxid és Rézhidroxid WP (500 g réz/kg): 

Vegyület Faj LD50  (mg/kg bw) LD50  (mg Cu/kg bw) 

Technikai rézhidroxid 

Patkány 763 (males and females) 439
 

Patkány 
1280 (males) 

1,180 (females) 

736 

679
 

Patkány 489 (males and females) 281
 

Rézhidroxide WP (500 g 

réz/kg) 
Patkány 

833 (males) 

915 (females) 

417
 

458
 

Rézhidroxid Nyúl 317 91
 

 

Short-term, és long-term toxicitási adatok emlősökre: 

Vegyület Faj 

(expozíció) 

NOAEL (mg Cu/kg bw/day) 

Réz -szulfát Egér és patkány (15 

days) 

Rat bodyweight: 363 

Mouse bodyweight: 1,154 

Rat  food consumption: 769 

Mouse food consumption: 773 

 

Réz -szulfát 

Patkány (92 days) Rat bodyweight: 129 

Mouse bodyweight: 173 

Rat adult reproduction parameters: 551/528 (male/female) 

Mouse adult reproduction parameters: 3,201/4,157 (male/female) 

Réz -szulfát és réz-

glukonát 

Patkány (44 weeks) Rat bodyweight: 27 

 

Réz -szulfát Nyérc (8 months) Kit bodyweight (up to 20 weeks post-weaning): 200 ppm (Cu); 

Kit mortality, litter mass: 25 ppm (Cu) 
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Kockázatbecslés: 

Tier 1 akut kockázat (Rézhidroxid WG (500 g réz/kg): 

Kultúra Indikátor faj FIR/bw 
RUD 

(90%)
 

Akut LD50  

(mg Cu/kg 

bw) 

Interception 

correction
 

 

ETE  

(mg Cu/kg 

bw/day) 

TERa 

Szőlő/gyümölcs 
Kis növényevő 

emlős 
1.39 142 281 

0.4 

(bacterial) 
118.42 2,37 

0.7 (fungal) 207.24 1,35 

0.5
3
  197.38  1,42 

0.7
3
 276 1,01 

Leveles növény 

Közepes 

növényevő 

emlős 

0.28 
87 

 
317

4
 

0.2
5
   7.30  43.37 

0.5
6
 18.27 17.35 

 

 

Tier 1 long-term kockázat(Rézhidroxid WG (500 g réz /kg): 

Kultúra Indikátor faj FIR/bw 
RUD 

(90%)
 

Akut LD50  

(mg Cu/kg 

bw) 

Interception 

correction
 

ETE  

(mg 

Cu/kg 

bw/day) 

TERlt 

Szőlő/gyümölcs 
Kis növényevő 

emlős 
1.39 76 27 

0.4 

(bacterial) 
63.38 0.42 

0.7 (fungal) 110.92 0.24 

0.5
7
  105.64  0.25 

0.7
3
 147.89 0.18 

Leveles növény 
Közepes 

növényevő emlős 
0.28 

40 

 
27 

0.2
8
  3.36   8.03 

0.5
9
 8.4 3.21 
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Gilisztát fogyasztó emlősök kockázat becslése, a PEC értékek figyelembe vételével (Rézhidroxid (500 g réz/kg): 

Kultúra 

Kezelés  

(kg 

Cu/ha) 

Min. 

interception 

Akut ETE 

(mg Cu/kg 

bw/day) 

TERakut 

Tox. Endpoint: 

281 

Long-term ETE 

(mg Cu/kg 

bw/day) 

TERlt 

Tox. Endpoint: 

27 

Szőlő 5 x 1.5 

0.4 (bacterial) 1.68 234,17 8.4 3,21 

0.7 (fungal) 0.84 468,33 4.2 6,43 

Gyümölcs 3 x 2.0 

0.5 (BBCH 10) 1.88 209,70 5.6 4,82 

0.7 (BBCH 69) 1.12 351,25 3.36 8,04 

Leveles 

növény 
5 x 1.5 

0.2 (e.g.: sugar 

beets) 
2.24 175,63 5.28 4.02 

0.5 (tomato) 1.40 281,00 7.0 3,86 

 

Halat fogyasztó emlősök kockázat becslése (Rézhidroxid WG (500 g réz/kg): 

Scenario 

Alkalmazási 

arány (kg 

a.s./ha) 

NOEL (daily dose) mg 

Cu/kg bw/day 

ETE daily dose  

(mg Cu/kg 

bw/day) 

TERlt 

Gyümölcs 2.0 

27 

0,00017433 154878,68 

Szőlő 1.5 
 

 0,0012909 
20915,64 

Leveles növény 1.5 
 

 0,000377 
71618,04 

 

Az akut és hosszú távú TER értékek, táplálkozással kapcsolatos megfontolások alapján, némely esetben 

kevesebbek voltak, mint az elfogadható küszöbértékek, így a kockázat mértéke bizonytalan marad. Azonban 

a kistestű emlősök esetében szokatlan, hogy jelen legyenek olyan szőlőkben, ahol a terület nem borított fűvel, 

így ilyen területeken a kockázat minimális. Fű borította szőlőterületek esetében jelen lehetnek kistestű 

emlősök, és táplálékukkal exponálódhatnak a rézmaradékkal. Azonban más kémiai és toxikológiai tényezők 

alapján az akut és hosszú távú kockázat túl van becsülve a Tier 1 és magasabb szintű kockázatbecslési 

számításokban. Ezek a tényezők tartalmazzák a réz viszonylag alacsony biológiai elérhetőségét a 

környezetben, laboratóriumi toxicitási tesztekhez viszonyítva, a gyomok és ízeltlábúak kis számát a 

nagyüzemi szőlészetekben (így csökken az expozíció) és nagyon óvatos hosszú távú végpontot emlősökre, 

amely nagymértékben valószínű, hogy túlbecslése az aktuális veszélynek. 

 

Mivel a réz biológiailag nem akkumulálódik, földigilisztákkal, vagy hallal táplálkozó emlősök nincsenek 

kitéve a másodlagos mérgeződés veszélyének. 

 

Következtetések: 

A gombaölő szer a GAP szerinti használata nem okoz elfogathatatlan kockázatot sem rövid, sem közepes, sem 

hosszú távon a madarakra és az emlősökre.    

 

– A szer/hatóanyag vízi szervezetekre gyakorolt hatása: 

A 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 3. számú mellékletének 10.2. pontja, illetve a 6. számú mellékletének 2.5.2.2. 

pontja alapján. 
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Vízi szervezetek toxicitási adatai (Rézhidroxid és Rézhidroxid WP (500 g réz/kg): 

Vizsgált hatóanyag Fajok Vizsgált 

rendszer 

Végpont 

(mg total Cu/L) 

 

Akut toxicitás halakra (96-órás LC50) 

Rézhidroxid O. mykiss Flow-through 10.0  

Rézhidroxid  WP 

(500 g réz/kg) 

O. mykiss Flow-through 0.0165  

Rézhidroxid WP 

(500 g réz/kg) 

O. mykiss Static with 

sediment 

2.17  

Long-term toxicitás halakra (NOEC) 

Rézhidroxid WP 

(500 g réz/kg) 

O. mykiss Flow-through 0.013 (entire test, 92 days) 

0.0155 (yolk sac stage) 

 

Rézhidroxid B. rerio Static/48 hours  3.2 (embryo toxicity)  

Rézhidroxid WP 

(500 g réz/kg) 

B. rerio Static/48 hours 0.89 (embryo toxicity)  

Akut toxicitás vízi szervezetkre (48-órás EC50) 

Rézhidroxid D. magna Static 0.0422  

Long-term toxicitás vízi szervezetekre, módosított expozíciós tanulmány (21-napos EC50 és NOEC, túlélés) 

Rézhidroxid WP (500 g 

réz/kg) 

D. magna Semi-static EC50 = 0.079 

NOEC = 0.024 

 

Alga növekedés gátlás 

Rézhidroxid Scenedesmus 

subspicatus 

Static  

(96 hours) 

EC50 = 22.5  

Rézhidroxid WP (500 g 

réz/kg) 

Selenastrum 

capricornutum 

Static 

(72 hours) 

EbC50 = 0.00939 

ErC50 = 0.02229 

 

Toxicitás üledék lakó szervezetekre (28 -napos EC50 és NOEC, előfordulás) 

Rézhidroxid WP (500 g 

réz/kg) 

Chironomus riparius Static EC50 = 0.56 

NOEC  = 0.34 

 

 

Sok fajú mikrokozmosz vizsgálat (EAC)  

Rézhidroxid WP 

(500 g réz/kg) 

Invertebrates, 

phytoplankton and 

macrophytes 

Static EAC = 0.120  

 

Az elvégzett mikrokozmosz és mezokozmosz vizsgálatok eredményei: 

Kockázatbecslés alapja, a hatások becslése és a vízi gerinctelenek felgyógyulása volt. A vizsgálatban 6 kezelést 

hajtottak végre. A kezelések között 10 napos szünet volt. Az expozíciós koncentráció, átmeneti hatásokat 

eredményezett egy sor gerinctelen populáción, de lehetővé vált a felgyógyulás és a populáció fennmaradása 

(NOEAEC). Nem voltak hosszú ideig tartó káros hatások, ezen vagy ez alatti koncentrációs szinten. 
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Vízi szervezeteket érő kockázat a Rézhidroxid WG (500 g réz/kg) kijuttatása után: 

 

 

Növény 

Akut kockázat (TERa) Hosszú távú kockázat (TERlt) 

Halak
a
 Gerinctelenek

b
 Halak

c
 Gerinctelenek

d
 Algák

e
 

Üledéklakó 

gerinctelenek
f
 

Szőlő, kései 

kijuttatás 
236,89 9,188 1,419 9,188 3,756 37,118 

Alma/csonthéjas 

termésűek, korai 

kijuttatás 

13,43 1,895 0,081 1,895 0,229 2,106 

Zöldségek, 

gyümölcstermelés 
64,03 27,273 0,384 27,273 1,050 10,032 

a 
  A kockázat elfogadása a TERa értékének 100-ról 10-re történő csökkenése és egy módosított expozíciós   

    vizsgálatból nyert toxicitási adatok alapján.  
b
  Egy microcosm vizsgálatból nyert EAC és a kezdeti PECsw érték összehasonlítása alapján (azaz a toxicitás  

    expozíció arány ≥ 1,0 elfogadható).  
c
  A kockázat elfogadása a TERlt érték 10-ről 2-re történő csökkenése alapján. 

d
  Egy microcosm vizsgálatból nyert EAC és a kezdeti PECsw érték összehasonlítása alapján (azaz a toxicitás  

    expozíció arány ≥ 1,0 elfogadható).  
e
  Egy microcosm vizsgálatból nyert EAC és a kezdeti PECsw érték összehasonlítása alapján (azaz a toxicitás  

    expozíció arány ≥ 1,0 elfogadható).    
f
  Egy microcosm vizsgálatból nyert EAC és a kezdeti PECsw érték összehasonlítása alapján (azaz a toxicitás  

    expozíció arány ≥ 1,0 elfogadható).    

 

A vízi gerinctelenek, alga és üledéklakók akut és long-term kockázata elfogadható a Rézhidroxid WG (500 g réz/kg) 

esetében. Ezen becslések alapja a Rézhidroxid WG (500 g réz/kg)-al végzett mikrokozmosz vizsgálatok eredménye 

(EAC:120 µg Cu/L) összehasonlítva a kezdeti PECsw értékkel. 

A halak long-term kockázata, még a lecsökkentett 2-es küszöb értékkel sem elfogadható. A Tier 2 kockázat 

becslésnél a max. PECsw érték helyett a 100 napos TWA PEC értéket figyelembe véve, a TERlt érték halakra, jóval a 

2-es határérték felett van. 

Az átfogó következtetés az, hogy a rézhidroxid WG (500 g réz/kg) elfogadható kockázatot jelent a vízi 

biozópra, amikor a GAP-nak megfelelően kerül felhasználásra.  

 

A vízi szervezeteket érő elfogadható kockázat konklúzióját alátámasztotta egy olyan vizsgálat is, amelyben 

makro gerinctelen fajokat monitoroztak gyümölcsösökkel szomszédos vizesárkokban (40 helyszín 

Németországban). A gyümölcsösökben rézalapú gombaölő szereket használtak (Schäfers et al. 2001). A 

vizsgálat konklúziója az volt, hogy a fáktól 0,5 m távolságban levő vizesárkokban a makro-gerinctelenek 

száma lecsökkent vagy a szervezetek eltűntek az expozíció miatt, amelyet a biológiailag elérhető réz magas 

toxikus szintjei okoztak. Három méteres távolságban a vízbe bekerülő rézmennyiségnek nem volt hatása a 

makro-gerinctelenekre a komplexképződési folyamatok következtében.   
 

Mindezek ellenére a felszíni vizektől 20 m-es biztonsági sávot javaslunk. Egyrészt, hiányoljuk az értékelésnél a Tier 

3,4 kalkulációkat, ami megnyugtató lenne a sok finomítással átvitt adatokra, másrészt a réz-DAR adatait figyelembe 

véve a 20 m-es puffer zóna alkalmazása megnyugtatóan csökkentené a vízi szervezeteket érő kockázatokat.   

Következtetések: 

A benyújtott dokumentációk, a kockázatbecslés eredménye, valamint a réz-DAR adatai alapján a felszíni 

vizektől 20 m-es nem kezelt puffer zóna alkalmazása szükséges.   

 

1.1 A szer/hatóanyag méhekre gyakorolt hatása: 

A 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 3. számú mellékletének 10.4. pontja, illetve a 6. számú mellékletének 2.5.2.3. 

pontja alapján. 
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Alapvető információk: 

Toxicitási adatok a méhekre: 

Vizsgált hatóanyag Orális toxicitás Kontakt toxicitás 

LD50 (µg/bee) LD50 (µg Cu/bee) LD50 (µg/bee) LD50 (µg 

Cu/bee) 

Technikai rézhidroxid - - 68.3 42.8 

Rézhidroxid WP (500 g réz/kg) 98.0 49.0 > 114 > 57 

 

Kockázati hányados a méhekre (Rézhidroxid WG (500 g réz/kg): 

Növény 

Alkalamzási 

arány (g 

Cu/ha) 

Akut orális 

toxicitás 

(µg Cu/bee) 

QHO 

Akut kontakt 

toxicitás 

(µg Cu/bee) 

QHC 

Paradicsom 2,000 
49.0 

40.8 42.8 46.7 

Leveles növény/Szőlő 1,500 30.6 35.1 

 

A rézhidroxid WG (500 g réz/kg) akut orális toxicitása mézelő méhekre 49,0 µg Cu/méh. A technikai 

rézhidroxid és a WP szerforma akut kontakt toxicitása 42,8 µg Cu/méh, illetőleg nagyobb, mint 57 µg 

Cu/méh. A rézhidroxid WP (500 g réz/kg) felhasználási dózisának (a GAP-nak megfelelően) és a rézhidroxid 

és rézhidroxid WG (500 g réz/kg) méhekre gyakorolt akut toxicitásának összehasonlítása alapján a QHO és 

QHC érték kisebb, mint 50, amely nagyon kismértékű kockázatot jelez a méhekre. Továbbá, a szőlőről ismert, 

hogy nem vonzó a gyűjtőméhek számára. Így a mézelő méhek expozíciójának valószínűsége minimális.  

Magasabb rendű vizsgálatok, egyén információk: 

Nem szükséges. 

Következtetések: 

A készítmény GAP szerinti használata nem okoz elfogathatatlan kockázatot a méhekre sem a kezelt területen 

sem annak környezetében.  

 

– A szer/hatóanyag egyéb hasznos élő szervezetekre gyakorolt hatása: 

A 89/2004.(V.15.) FVM rendelet 3. számú mellékletének 10.5. pontja, illetve a 6. számú mellékletének 2.5.2.4. 

pontja alapján. 

Alapvető információk: 

 

Ökotoxikológiai végpontok a nem-cél hasznos ízeltlábúakra. 
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Toxikológiai adatok nem-cél ízeltlábúakra (Rézhidroxid WP (500 g réz/kg): 

Szervezet Vizsgálat típusa Kezelés (kg/ha) Végpont 

A. rhopalosiphi Üveg lap 0.016 to 10 LR50 = 0.101 kg/ha (  50 g Cu/ha).  

Nincs hatás a termékenységre,  0.016 

kg/ha (repellens hatás) 

A. rhopalosiphi Paradicsom levél 

 

1.25 to 2.0 korrigált mortalitás  54.5% és 66.9%, 

1.25 és 2.0 kg Cu/ha 

T. pyri Tárgylemez 

 

30 Nincs hatás a  mortalitásra 30 kg/ha-nál  

(  14.88 kg Cu/ha) 

C. carnea Üveg lap 

 

1.15 korrigált mortalitás  = 55.6% / 1.15 

kg/ha (  0.56 kg Cu/ha), 71.1% redukció 

a termékenységben és 87.1% redukció a 

teljesítményben 

T. cacoeciae Üveg lap 

 

1.2 Nincs hatás a  parasita kapacitásban 1.2 

kg/ha (  0.59 kg Cu/ha) 

D. rapae Üveg lap 

 

 

1.21 korrigált mortalitás  = 14.8% / 1.21 

kg/ha (  0.59 kg Cu/ha), 52.5% redukció 

a termékenységben és 60,0% redukció a 

teljesítményben  

P. cupreus Kvarc homok 

 

1.2 Nincs hatás a mortalitásban és 8.0%  

redukció a táplálkozásban,  1.2 kg/ha (  

0.59 kg Cu/ha) 

 

Tier 1 in-field Kockázatbecslés (Rézhidroxid WG (500 g réz/kg): 

Kultúra 

 
Szervezet 

Max. kezelés 

(kg Cu/ha) 
MAF 

LR50 

(kg Cu/ha) 
HQ 

Szőlő 
A. rhopalosiphi 

1.5 
1.0 0.05 30 

T. pyri 1.0 14.88 0.10 

Leveles növény - 

paradicsom 

A. rhopalosiphi 
1.5 

1.0 0.05 30 

T. pyri 1.0 14.88 0.10 

Alma-félék 
A. rhopalosiphi 

2.0 
1.0 0.05 40 

T. pyri 1.0 14.88 0.13 

 

Tier 2 in-field kockázatbecslés ( A. rhopalosiphi exposed , Rézhidroxid WG (500 g réz/kg): 

Kultúra 

 
Max. kezelés (kg Cu/ha) MAF 

A dózis korrigálva az  

54.5% mortalitást 

okozóra 

(kg Cu/ha) 

HQ 

Alma-félék 2.0 1.0 1.25 1.6 

Szőlő/leveles növény 1.5 1.0 1.25 1.2 
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Off-field kockázatbecslés (Rézhidroxid WG (500 g réz/kg): 

Kultúra 
Kezelés 

(kg Cu/ha) 
Szervezet Spray drift  

LR50  

(kg a.s./ha)
b
 

HQ 

Alma/korai 2 A. rhopalosiphi 29,90% 1,25 0,478 

Alma/korai 2 T. pyri 29,90% 14,88 0,040 

Alma/késői 2 A. rhopalosiphi 15,70% 1,25 0,251 

Alma/késői 2 T. pyri 15,70% 14,88 0,021 

Szőlő (gomba) 1,5 A. rhopalosiphi 6,90% 1,25 0,083 

Szőlő (gomba) 1,5 T. pyri 6,90% 14,88 0,007 

Szőlő (bakt.) 1,5 A. rhopalosiphi 2,70% 1,25 0,032 

Szőlő (bakt.) 1,5 T. pyri 2,70% 14,88 0,003 

Leveles növény 1,5 A. rhopalosiphi 6,90% 1,25 0,083 

Leveles növény 1,5 T. pyri 6,90% 14,88 0,007 

 

Egy sor Tier 1 valamint kibővített laboratóriumi toxicitási tesztet végeztek nem-cél ízeltlábúakon a 

rézhidroxid WP-vel (500 g réz/kg). Az in-field HQ értékek az A. rhopalosiphi-re meghaladják a 2,0 

küszöbértéket, amely bizonytalan kockázatot jelez. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy szignifikáns 

repellencia volt megfigyelhető az A. rhopalosiphi-vel végzett toxicitási tesztben. Így nagyüzemi körülmények 

között a levélzet vagy talaj azon része, amelyen rézhidroxid WP (500 g réz/kg) volt megtalálható, elriasztotta 

ezt az érzékeny ízeltlábút, csökkentve ezzel az expozíciót, és így a kockázatot. A T. pyri esetében a HQ értékek 

kisebbek 2-nél, amely azt jelzi, hogy a rézhidroxid WP (500 g réz/kg) használatából adódó in-field kockázat 

várhatóan nagyon alacsony. Az A. rhopalosiphi-vel végrehajtottak egy kibővített laboratóriumi toxicitási 

tesztet, amelyben az expozíciós körülmények életszerűbbek voltak, mint a Tier 1 tesztben. A kibővített 

laboratóriumi teszt alapján az in-field HQ értékek elfogadható kockázatot jeleznek a rézhidroxid WG (500 g 

réz/kg) kijuttatása után. Nem vették számításba a növényzet feltartóztató hatását, amely háromdimenziós 

növényeknél, mint a szőlő vagy paradicsom, csökkenteni fogja az effektív felhasználási dózist, és így a HQ 

értékeket is. Az off-field HQ értékek az A. rhopalosiphi és T. pyri esetében a 2,0 küszöbérték alatt vannak. Így 

azt a következtetést lehet levonni, hogy a nem-cél ízeltlábúakat érő off-field kockázat nagyon alacsony a 

Rézhidroxid WG (500 g réz/kg) kijuttatása után. 

 

Következtetések: 

A készítmény GAP szerinti használata nem okoz elfogathatatlan kockázatot a hasznos ízeltlábúakra sem a 

kezelt területen sem annak környezetében.      

 

– A szer/hatóanyag földigilisztákra és egyéb talajlakó nem-cél mikro és makro-szervezetekre gyakorolt hatása: 

A 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 3. számú mellékletének 10.6. pontja, illetve a 6. számú mellékletének 2.5.2.5. 

pontja alapján: 

Alapvető információk– földigiliszta: 

Akut kockázat: 

A GAP szerinti maximális felhasználás 7,5 kg Cu/ha, ami az ötszöri 1,5 kg Cu/ha alkalmazást jelenti szőlőben. 

Feltételezve, hogy ez mind eléri a talajt, az éves PECsoil érték így 5.0 mg Cu/kg, lenne a talaj 5cm-es felső rétegében. 

Ismerve a rézhidroxid WP (500 g réz/kg) akut toxicitási értékét gilisztára (14-day LC50 > 677.3 mg Cu /száraztalaj, a 

TERa érték gilisztára = > 135.46 

Ezen érték alapján réz használata alacsony akut kockázatot jelent gilisztára. 

A legalacsonyabb LC50 érték a földigilisztákra az irodalomban 58 mg Cu/talaj kg egy olyan vizsgálat 

alapján, amelyben rezet adtak a talajhoz, majd közvetlen azután földigilisztákat helyeztek a kontaminált 

talajba. Nem vették számításba az „öregedési” vagy más folyamatokat, amely előfordulhat nagyüzemi 

körülmények között, és amelyik csökkenti az expozíciót.  

Long-term kockázat: 

A réz hosszú távú, szubletális hatásai földigilisztákra jelenleg megtalálhatók a közzétett irodalomban. A 

legalacsonyabb, nem káros szubletális hatások a 30 mg Cu/talaj kg szintnél kezdődnek olyan réz-sókkal 

végzett vizsgálatokból, amelyek viszonylag oldhatók (és feltehetően felvehetők élőszervezetek által). Továbbá 

egy hosszú távú, többhelyszínű nagyüzemi vizsgálatot kezdeményeztek, hogy tanulmányozzák a réz és 

szermaradékai hatásait a földigilisztákra a rézhidroxid WP (500 g réz/kg) kipermetezése után.  
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A jól dokumentált, talajban történő rézkomplex-képződési folyamatok alapján nagymértékben valószínűtlen, 

hogy az évi 8,0 mg Cu/talaj kg talajhoz adott réz, a javasolt GAP figyelembe vételével, a földigiliszta-

populáció csökkenését eredményezné, még többévi használat után sem.  

 

Általában véve, a talajlakó nem földigiliszta gerinctelenek válaszai a rézre nagymértékben változnak, bár 

többnyire kevésbé érzékenyek, mint a földigiliszták. A földigiliszták rézexpozíciója az epidermiszen és a 

tápcsatornán keresztül fog történni, mivel nagy mennyiségben fogyasztanak talajt. Azok az állatok, amelyek 

viszonylag áthatolhatatlan kültakaróval rendelkeznek, elsősorban a táplálékon keresztül fognak exponálódni, 

míg más gerinctelenek, és néhány nematóda faj szintén exponálódhat a rézzel a viszonylag permeábilisabb 

kültakarón keresztül.  

 

A rendelkezésre álló publikus adatok alapján a táplálékban lévő rézmennyiség szintje, amely toxicitást vált 

ki, nagyobb, mint a talajban lévő szintek. Azok a koncentrációk, amelyek hatással vannak a földigilisztákra, 

nagyon hasonlóak azokhoz a koncentrációkhoz, amelyek befolyásolják a többi gerinctelen állatot, különösen a 

réz alacsonyabb szintű koncentrációinál. Így általában véve, a kockázatbecslés a földigilisztákra 

reprezentatív, ha nem védő, a többi talaj fauna vonatkozásában. Az átfogó következtetés az, hogy nem 

valószínűsíthetők rövid távú káros hatások a nem földigiliszta talajlakó gerinctelenekre az évi 8,0 mg Cu/talaj 

kg kijuttatása mellett. Több éven keresztül történő alkalmazás során hosszú távú hatások sem 

valószínűsíthetők ezen a szinten.  

1.1.1 Magasabb rendű vizsgálatok, egyéb információk: 

Egy vizsgálat során, amelynek célja a réz talaj-mikroflórára gyakorolt hatásának vizsgálata releváns 

nagyüzemi körülmények között, méréseket végeznek a talajba temetett levélhulladékot tartalmazó táskákon. 

Az első évben nyert adatok alapján nem voltak a rézhidroxid WP (500 g réz/kg) 16 kg Cu/ha felhasználásából 

adódó (8 heti felhasználás 2 kg Cu/ha dózissal) adódó hatások a levélhulladék bomlására. Az évi 16 kg Cu/ha 

dózisú felhasználás várhatóan növeli a talajban lévő teljes réz mennyiségét a felső 5 cm-es rétegben 21,3 

mg/Cu kg talaj mennyiséggel. A rézhidroxid WP (500 g réz/kg) kapcsán tapasztalt hosszú távú hatások úgy 

tekinthetők, hogy reprezentatívak a rézhidroxid aktív hatóanyagot tartalmazó készítményre, mivel 

nagymértékben valószínűtlen, hogy a rézhidroxidot tartalmazó készítmény jelentősen befolyásolja a toxikus 

Cu
2+

 biológiai elérhetőségét. Így feltételezhető, hogy nagymértékben valószínűtlen, hogy a talajlakó 

gerincteleneket károsan befolyásolja a rézhidroxid aktív hatóanyag a készítménykijuttatását követően.  

 

Következtetések: 

A készítmény GAP szerinti felhasználása nem okoz elfogathatatlan kockázatot a talajban élő nem-cél makró 

szervezetekre.     

 

-A szer/hatóanyag talajlakó nem-cél mikroorganizmusokra gyakorolt hatása: 

A 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 3. számú mellékletének 10.7. pontja, illetve a 6. számú mellékletének 2.5.2.6. 

pontja alapján.  

Alapvető információk: 

A rézhidroxid WP (500 g réz/kg) kijuttatása 2,5 kg/ha dózisban (egyenértékű 1,25 kg Cu/ha-ral) nem okozott 

káros hatásokat a dehidrogenáz és nitrifikációs aktivitásra két talajtípusban 28 napos inkubációs időszak 

alatt. Egy alacsony szervesszén-tartalmú és magas homoktartalmú talajban a rézhidroxid WP (500 g réz/kg) 

25,0 kg/ha dózisszinten (egyenértékű 12,5 kg Cu/ha-ral) csökkentette a dehidrogenáz tevékenységet 29%-kal 

a kontroll viszonylatában. 62 nap után nem volt különbség a dehidrogenáz tevékenységben a kontroll és a 

rézhidroxid WP (500 g réz/kg) 25,0 kg/ha dózisú felhasználása között. Nem voltak káros hatások a 

nitrifikáció vonatkozásában egyik tesztelt talajtípusnál sem a rézhidroxid WP (500 réz/kg) 25,0 kg/ha 

felhasználása során. 

 

A réz hatásainak tanulmányozására nagyüzemi körülmények között a mikrobiális funkciót 3 franciaországi 

helyszínről vett talajban becsülték meg. Ezen alkalmazási dózisoknál, amelyek közül az egyik kétszer, a 

másik pedig hatszor nagyobb, mint a javasolt GAP dózis, nem voltak hatások a talaj mikrobiális biomasszára 

és a talaj mikrobiális funkciójára, mint ahogyan azt meghatározta egy C és N mineralizációs becslés.   

Következtetések: 

A készítmény GAP szerinti felhasználása nem okoz elfogathatatlan kockázatot a talajban élő nem-cél mikró 

szervezetekre.     

 

– A szer/hatóanyag egyéb nem-cél növényi szervezetekre gyakorolt hatása: 

 

A nem-cél flórát érő kockázat a rézhidroxid WG kijuttatását követően nagyon alacsonynak tekinthető. A 

rezet nem veszi fel a növények levélzete, és csak szelektíven abszorbeálják a gyökerek. A réz évi 8,0 mg Cu/kg 

inputja viszonylag alacsony, és várhatóan nem vált ki toxicitást növényeken végzett vizsgálati eredmények 

alapján. Hosszú időtartamon keresztül a réz „öregedése” a talajban csökkenteni fogja az élő szervezetek általi 
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felvehetőséget, és így jelentősen csökkenti a kockázatot. Továbbá a réz használata a növények széles sora 

esetében javasolt, amelyeket sokrétű mezőgazdasági körülmények között termesztenek, a magasabb növények 

viszonylag nagyobb mennyiségű rezet tolerálhatnak. 
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Az engedélyező hatóság megállapította, hogy az ügyfél az engedély kiadásához szükséges 

dokumentumokat benyújtotta, az engedély kiadásának a R-ben meghatározott feltételei 

fennállnak, így a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

Az engedély érvényességi idejéről az R. 5. § (10) bekezdése alapján rendelkezett az egedélyező 

hatóság. 

 

Az engedélyezési eljárási díj megállapítása a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról 

szóló 165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet 2. számú melléklet A részének 5. pontja alapján történt. 

 

A csomagolási hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására, a növényvédő szerrel szennyezett 

csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet előírásait 

szükséges alkalmazni. 

 

Az Engedélyező hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 71-72. §-a, valamint a növényvédelemről 

szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Nvt.)  12-15. §-a továbbá az ennek végrehajtására 

kiadott R. 7. §., és a 15-17. §-ai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.  

 

A címketerv bírálata a Nvt. 23. § (2) és (3) bekezdése, valamint a R. 30. §-a alapján történt. 

 

Az Engedélyező hatóság hatáskörét a R. 3. §-ára, valamint a Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§-ának (3) 

bekezdésére, 10. §-ának c) pontjára alapozva állapította meg. 

 

A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 108. § (1) bekezdése szerint 

rendelkezett az engedélyező hatóság. 

 

 

Budapest, 2010. december 16. 

 

 

 

 

 

Jordán László 

igazgató 

 

 

 

P.H. 

 

 

Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete 

2. Országos Tisztifőorvosi Hivatal  

3. Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi Főfelügyelőség  

4. Irattár  

 

 

          (220/2009.) 
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MezőgMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ 

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 
 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 

 

 
FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT 

 

 

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. engedélyokirat száma: 02.5/12063-1/2010 MgSzHK 

1.2. növényvédő szer neve: Champion WG 

1.3. engedélyokirat érvényessége: 2017. november 30.  

1.4. engedélyokirat tulajdonosa: Nufarm Hungária Kft. 

1118 Budapest, Dayka G. u. 3. 

 

2. A növényvédő szer adatai: 

2.1. növényvédő szer és a hatóanyag 

(rézhidroxid) gyártója: 

Nufarm GmbH & Co KG 

St.-Peter Str. 25, A-4021 Linz, Ausztria 

2.2. növényvédő szer rendeltetése: gombaölő permetezőszer 

2.3. növényvédő szer formulációja: WG - vízben diszpergálható granulátum 

 

 

2.4. növényvédő szer összetétele:  

2.4.1. hatóanyag                           

   ISO név rézhidroxid 

   CAS szám 20427-59-2 

   IUPAC név - 

tiszta hatóanyag részaránya 770 g/kg  rézhidroxid (500g/kg fémréz) 

technikai hatóanyag specifikációja Nufarm Annex II dokumentáció 

 

 

3. Az előírt minőségi követelmények:  

 

3.1. hatóanyag tartalom  

3.1.1. réz (titrimetriásan) 50,0 ± 2,5 % (m/m) 

3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok:  
Meg kell felelnie a WG formuláció FAO 

követelményeinek 

 

 

 



Melléklet a 02.5/12063-1/2010. MgSzHK számú határozathoz. 

 2 

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:  

 

  a kijuttatáshoz szükséges 

kultúra károsító szer (kg/ha) víz (l/ha) 

  mennyiség 

szőlő  peronoszpóra, orbánc 2,0-3,0 400-800 

almatermésűek: 

alma, körte, birs, naspolya 

baktériumos és gombás eredetű 

ágelhalás, egyéb gombabetegségek 

(kivéve lisztharmat)          

tűzelhalás 

2,0-3,0                        

 

3,0 

800-1500 

csonthéjasok: 

őszibarack, kajszibarack, 

cseresznye, meggy, szilva 

baktériumos és gombás eredetű 

ágelhalás, levéllyukacsosodás, 

monília, apiognomónia, tafrina 

2,0-3,0 500-1500 

málna levél- és vesszőbetegségek 2,0-3,0 600-1500 

héjas gyümölcsűek: 

mandula, dió, mogyoró, 

szelídgesztenye 

baktériumos és gombás 

betegségek (kivéve lisztharmat) 

2,0-3,0 500-1500 

paprika baktériumos és gombás eredetű 

levélbetegségek (kivéve 

lisztharmat) 

2,0-3,0 400-1000 

paradicsom, tojásgyümölcs baktériumos és gombás eredetű 

levélbetegségek (kivéve 

lisztharmat) 

2,0-3,0 600-1000 

uborka, cukkini baktériumos és gombás eredetű 

levélbetegségek (kivéve 

lisztharmat) 

2,0-3,0 600-1000 

hüvelyesek 

borsó, bab, lóbab, lencse, szója 

baktériumos betegségek, rozsda, 

fenésedés, aszkohita, peronoszpóra 

(kivéve lisztharmat) 

2,0-3,0 400-600 

burgonya burgonyavész, alternária 2,0-3,0 600-1000 

cukorrépa cerkospórás, ramuláriás, fómás 

levélfoltosság 

2,5 400-600 
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A felhasználásra vonatkozó további betartandó előírások: 

 

kultúra kezelések 

maximális 

száma 

két kezelés közt 

eltelt minimális 

időtartam (nap) 

az utolsó kezelés időpontja 

(fenológiához viszonyítva) 

szőlő  5 7 fürtzáródás 

almatermésűek: 

alma, körte, birs, naspolya 

3 10 termésérés 

csonthéjasok: 

őszibarack, kajszibarack, 

cseresznye, meggy, szilva 

3 21 virágzás vége 

málna 3 5 virágzás vége 

héjas gyümölcsűek: 

mandula, dió, mogyoró, 

szelídgesztenye 

3 5 gyümölcsnövekedés 

paprika 3 7 virágzás 

paradicsom, tojásgyümölcs 5 7 termésnövekedés 

uborka, cukkini 5 5 virágzás 

hüvelyesek 

borsó, bab, lóbab, lencse, 

szója 

3 5 termésérés 

burgonya 5 7 bogyófejlődés 

cukorrépa 4 21 levélsárgulás kezdete 

 

Házikerti dózis: 2-3 dkg/10 liter víz.  
 

Előírt növényvédelmi technológia: 
 

A készítményt fás szárú növények esetében gombás és baktériumos betegségek ellen, az őszi és a 

tavaszi időszakban lemosó permetezés formájában, a nem nyugalmi időszakban valamint lágy szárú 

növényeknél fertőzésveszély esetén preventív jelleggel, a fertőzési nyomástól függően 3-21 napos 

időközönként szükség szerint (legfeljebb 3-5 alkalommal: l. táblázat) célszerű alkalmazni. Súlyos 

fertőzésveszély fennállásakor rövidebb permetezési forduló alkalmazása ajánlott. Minden esetben 

törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is. 

 

Légi kijuttatás:  nem engedélyezett 
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5. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos 

felhasználásának előírásai:  
 

5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok:  

  

Xn 

 
ártalmas 

N 

 
környezeti veszély 

 
 

A készítmény p.o. LD50 értéke 

(patkányon): 
893 mg/kg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes 

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

 

R-mondatok: 

R 20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas 

R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat 

R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó 

károsodást okozhat 

 

S-mondatok: 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 

S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. 

S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad 

S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni 

S 25 Kerülni kell a szembe jutást 

S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni 

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az 

edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni 

S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell 

S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni 

 

különleges S-mondatok: 

SP 1  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a 

vizeket!  

SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni ! 

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban 

tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! 
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5.2. várakozási idők:  

 

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő:  0  nap 

 

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  

 

kultúra 
várakozási idő 

(nap) 

szőlő  21 

almatermésűek  10 

őszibarack, kajszibarack 21 

cseresznye, meggy, szilva 21 

málna 5 

héjas gyümölcsűek  21 

paprika 7 

paradicsom, tojásgyümölcs 7 

uborka, cukkini 5 

bab, borsó 5 

burgonya 7 

cukorrépa 21 

 

5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.3.1. egyéni védőfelszerelés 

 

 

5.3.1.1. előkészítőknek: vegyi anyag (por. permet) ellen védő (4. típusú) védőruha, növény-

védelmi (permetező) védőkalap, vegyi anyagok elleni zárt védőszemüveg 

(3. védelmi osztályú, „B” jelű mechanikai védelmi képességű, 1 vagy 2 

optikai besorolású), FFP2D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc, vegyi 

anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli 
 

5.3.1.2. kijuttatóknak: vegyi anyag (por, permet) ellen védő (4. típusú) védőruha, növény-

védelmi (permetező) védőkalap, vegyi anyagok elleni zárt védőszemüveg 

(3. védelmi osztályú, „B” jelű mechanikai védelmi képességű, 1 vagy 2 

optikai besorolású), vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) 

védőkesztyű, védőlábbeli. A permet belégzésének, szájba jutásának (a 

légutakba történő beszívásának) megelőzésére – előbbiek mellett – 

FFP2D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc. 

 

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 

szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. 

 

5.3.2. elsősegélynyújtás, terápia: rézmérgezés, tüneti megfigyelő kezelés.  

 

5.3.3. ellenanyag: BAL, penicillamin 

 

5.4. egyéb környezetvédelmi előírások:  

 

Ivóvízbázisok védőterületén tilos felhasználni. 
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6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:  

 

 6.1. a kiszerelés térfogata/tömege: 20 g, 200 g, 1; 5; 10; 25 kg 

 6.2. a csomagolóeszköz anyaga:  papír tasak és zsák 

 

7. A növényvédő szer eltarthatósága:  
 

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 5 év. 

 

8. Forgalmazási kategória:  III    

 

 

Budapest, 2010. december 16. 

 

 

 

 

Jordán László 

igazgató 

 

 

 

P.H. 

 

 

 


