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Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Növény-, Talajvédelmi Igazgatóság

 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ELŐADÓ: Dr. Bleicher Edit
HATÁROZATSZÁM: 04.2/979-1/2011.
OLDALAK SZÁMA: 6
MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és  
felhasználási engedélyokirat (5  oldal)

TÁRGY: LANNATE  20 SL rovarölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének kiadása

A Mezőgazdasági  Szakigazgatási  Hivatal  mint  elsőfokú  élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv  (a 
továbbiakban: Engedélyező hatóság), a DuPont Magyarország Kft.  (2040 Budaörs, Neumann 
János u. 1.) ügyfélnek a  LANNATE  20 SL rovarölő permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének kiadása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:

Az Engedélyező hatóság a LANNATE  20 SL rovarölő permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyokiratát, a benyújtott dokumentációk értékelése alapján, az alábbiak szerint 
adja ki:

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:
1.1. engedélyokirat száma: 04.2/979-1/2011. MgSzH
1.2. növényvédő szer neve: LANNATE  20 SL rovarölő permetezőszer
1.3. engedélyokirat érvényessége: 2019. 12. 31.
1.4. engedélyokirat tulajdonosa: DuPont Magyarország Kft. 

Budaörs, Neumann János u. 1.

2. A növényvédő szer adatai
2.1. A növényvédő szer gyártója: DuPont International Operations Sàrl 

2, chemin du Pavillon
P.O. Box 50
CH-1218 Le Grand-Saconnex
Geneva, Switzerland (Svájc)

2.1.1. hatóanyag  gyártója: E. I. du Pont de Nemours and Company
12501 Strang Rd.
La Porte, Texas 77571, USA

2.2. növényvédő szer rendeltetése: rovarölő szer

2.3. növényvédő szer formulációja: folyékony, vízoldható koncentrátum (SL)
2.4. növényvédő szer összetétele: DuPont AIII dokumentáció

1



04.2/979-1/2011. MgszH

2.4.1. hatóanyag                        ISOnév  metomil
CAS szám 16752-77-5

IUPAC név S-metil (EZ)-N-(metilkarbamoiloxi)tioacetimidát

tiszta hatóanyag részaránya 200 g/l
technikai hatóanyag specifikációja: DuPont metomil AII dokumentáció 

                               Tájékoztató adatok: Megjelenés: kék színű, alkohol szagú folyadék
Sűrűség: 1,036 g/cm3 (20 ˚C)
pH: 4,9 (1%-os desztillált vizes oldatban mérve)
Dinamikus viszkozitás:   − (valódi oldat)  

3. Az előírt minőségi követelmények: 

3.1. hatóanyag tartalom 
3.1.1. metomil (HPLC) 19,3 ± 1,2 % (m/m)
3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok: Meg kell feleljen az „SL„ formuláció FAO 

követelményeinek

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: 

Kultúra Károsító

A 
kezelések 
maximális 

száma

A 
kezelések 

közötti 
min. 

időtartam
(nap)

A kijuttatáshoz 
szükséges

Az utolsó 
kezelés 

időpontja
(fenológiához 
viszonyítva)

szer
(l/ha)

víz
(l/ha)

paradicsom, 
tojásgyümölcs

levéltetvek, 
üvegházi 
molytetű, 

dohánytripsz, 
atkák,

bagolylepkék

2 7 1,25 500-800 bogyófejlődés 
kezdete

uborka, 
cukkini

levéltetvek, 
üvegházi 
molytetű, 

dohánytripsz, 
atkák,

bagolylepkék

2 7 1,25 500-800 termésfejlődés 
kezdete

sárgadinnye, 
görögdinnye

levéltetvek, 
atkák, 
dohánytripsz, 
üvegházi 
molytetű,
bagolylepkék

2 7 1,25 400-600 érés kezdete

tökfélék levéltetvek, 
dohánytripsz

2 7 1,25 400-600 érés kezdete

fejes saláta levéltetvek, 
bagolylepkék

2 7 1,25 400-600 fejesedés 
kezdete

szőlő 
anyatelep

levélatkák, 
szőlő-
gyökértetű

2 7 1,25 500-1500 nincs korlátozás
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Előírt növényvédelmi technológia  :  
Uborkában,  cukkiniben,  dinnye- és  tökfélékben,  paradicsomban  és  tojásgyümölcsben 
levéltetvek,  atkák,  dohánytripsz,  hajtatásban  üvegházi  molytetű  ellen  előrejelzés  alapján, 
illetve a kártevők megjelenésekor kell kijuttatni a készítményt. Szükség esetén a kezelést 7-10 
nap múlva meg lehet ismételni.

Fejes  salátában  levéltetvek  és  bagolylepkék  ellen  előrejelzés  alapján,  illetve  a  kártevők 
megjelenésekor célszerű kijuttatni a készítményt. Szükség esetén a kezelést 7-10 nap múlva 
meg lehet ismételni.

Szőlő  anyatelepen:  a  szőlő-gyökértetű  tömeges  lárvakelése  idején,  illetve  az  atkák 
felszaporodása kezdetén célszerű a készítményt  kipermetezni, a védekezést szükség szerint 
meg lehet ismételni.

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban, és a  
virágzás  előtti  2  napon belül  nem alkalmazható!  Mézharmat  és  virágzó gyomnövények  
jelenléte esetén nem alkalmazható!

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: 

Veszélyjel:

T

mérgező

N

környezeti veszély

A készítmény p.o. LD50 értéke 
(patkányon):

132 mg/kg

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Méhekre való veszélyesség: kifejezetten kockázatos

Méhveszélyesség toxicitás alapján∗:

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján∗:

kifejezetten veszélyes
kifejezetten kockázatos

Tűzveszélyességi besorolás: kevésbé tűzveszélyes

 Címkén nem feltüntetendő adat
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R-mondatok:
R 10 Kevésbé tűzveszélyes.
R 20 Belélegezve ártalmas.
R 25 Lenyelve mérgező (toxikus).
R 36 Szemizgató hatású.
R 50/53 Nagyon  mérgező  a  vízi  szervezetekre,  a  vízi  környezetben 

hosszantartó károsodást okozhat.

S-mondatok:
S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S 27 A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.
S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell 

mutatni.
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot 

és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
S 57 A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni.

különleges S-mondatok:
SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne 

szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa 
felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő 
vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban 
tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
A  nem  cél-ízeltlábúak/rovarok  védelme  érdekében  a  nem  mezőgazdasági 
földterülettől  5  m távolságban  tartson  meg  egy  nem permetezett  biztonsági 
övezetet!

SPe 8 Méhekre kifejezetten kockázatos!
A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási 
időszakban, és a virágzás előtti 2 napon belül nem alkalmazható!
Mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható!
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

5.2. várakozási idők: 
5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 2  nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 

kultúra
várakozási idő

(nap)

paradicsom, tojásgyümölcs 7 nap
uborka, cukkini 7 nap
sárgadinnye, görögdinnye, 
tökfélék

14 nap

fejes saláta 21 nap
szőlő anyatelep rendeltetésszerű felhasználása esetén előírása nem 

szükséges
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5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok: 
5.3.1. egyéni védőfelszerelés

5.3.1.1. előkészítőknek Védőkesztyű (nitril, vastagsága 0,4-0,7 mm, ellenállás: 480 perc
5.3.1.2. kijuttatóknak Védőkesztyű (nitril, vastagsága 0,4-0,7 mm, ellenállása 480 perc), 

védőruha (3-4 típusú, EN 14605) ), védőszemüveg vagy arcvédő 
(zárt túlnyomásos traktorkabinban személyi védőfelszerelés viselése 
nem szükséges)

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: 
Lenyelés esetén haladéktalanul intézeti orvosi ellátást kell biztosítani. Ha a légzés akadozik, 
vagy megszűnt, mesterséges légzést kell alkalmazni. A mérgezettet ne hánytassuk. Ha 
eszméleténél van, öblítse ki a száját vízzel és igyon 1-2 pohár vizet.
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani, szennyeződött 
ruhát, cipőt eltávolítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15 percig öblögetni.

5.3.3. ellenanyag: Atropin (Morfin, 2-PAM, oxim adása ellenjavallott.)

5.4. egyéb környezetvédelmi előírások: 
Az  ivóvízbázisok  belső  védőterületén  felhasználni  tilos,  külső  védőterületen  és  a 
hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. 

6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 

6.1. a kiszerelés térfogata: 1 l, 5 l, 10 l 
6.2. a csomagolószer anyaga: műanyag (HDPE)

7. A növényvédő szer eltarthatósága: 
Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

8. Forgalmazási kategória:
II.

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 közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.
A határozat  felülvizsgálata  jogszabálysértésre  hivatkozással  kérhető  a  Fővárosi  Bíróságtól  a 
határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal elleni kereset indításával. 
A keresetlevelet  (3 példányban) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal,  a felülvizsgálni kért 
határozat közlésétől számított harminc napon belül, kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként 
kell postára adni.
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INDOKOLÁS

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános.”

Budapest, 2011. február 15.

Dr. Bognár Lajos
       mb. elnök

       nevében és megbízásából

Jordán László
      igazgató

Kapja: 
1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár (30/2011.)
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Melléklet a 04.2/979-1/2011. MgSzH számú határozathoz

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
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: 04.2/979-1/2011. MgSzH
1.2. növényvédő szer neve: LANNATE  20 SL rovarölő permetezőszer
1.3. engedélyokirat érvényessége: 2019. 12. 31.
1.4. engedélyokirat tulajdonosa: DuPont Magyarország Kft.

2040 Budaörs, Neumann János u. 1.

2. A növényvédő szer adatai
2.1. A növényvédő szer gyártója: DuPont International Operations Sàrl 

2, chemin du Pavillon
P.O. Box 50
CH-1218 Le Grand-Saconnex
Geneva, Switzerland (Svájc)

2.1.1. hatóanyag  gyártója: E. I. du Pont de Nemours and Company
12501 Strang Rd.
La Porte, Texas 77571, USA

2.2. növényvédő szer rendeltetése: rovarölő szer

    2.3. növényvédő szer formulációja: folyékony, vízoldható koncentrátum (SL)
   2.4. növényvédő szer összetétele: DuPont AIII dokumentáció

2.4.1. hatóanyag                        ISOnév metomil
CAS szám 16752-77-5

IUPAC név S-metil (EZ)-N-(metilkarbamoiloxi)tioacetimidát

tiszta hatóanyag részaránya 200 g/l
technikai hatóanyag specifikációja: DuPont metomil AII dokumentáció 

                               Tájékoztató adatok: Megjelenés: kék színű, alkohol szagú folyadék
Sűrűség: 1,036 g/cm3 (20 ˚C)
pH: 4,9 (1%-os desztillált vizes oldatban mérve)
Dinamikus viszkozitás:   −   (valódi oldat)
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3. Az előírt minőségi követelmények: 
3.1. hatóanyag tartalom 
3.1.1. metomil (HPLC) 19,3 ± 1,2 % (m/m)
3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok: Meg kell feleljen az „SL„ formuláció FAO 

követelményeinek

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: 

Kultúra Károsító

A 
kezelések 
maximális 

száma

A 
kezelések 

közötti 
min. 

időtartam
(nap)

A kijuttatáshoz 
szükséges

Az utolsó 
kezelés 

időpontja
(fenológiához 
viszonyítva)

szer
(l/ha)

víz
(l/ha)

paradicsom, 
tojásgyümölcs

levéltetvek, 
üvegházi 
molytetű, 

dohánytripsz, 
atkák,

bagolylepkék

2 7 1,25 500-800 bogyófejlődés 
kezdete

uborka, 
cukkini

levéltetvek, 
üvegházi 
molytetű, 

dohánytripsz, 
atkák,

bagolylepkék

2 7 1,25 500-800 termésfejlődés 
kezdete

sárgadinnye, 
görögdinnye

levéltetvek, 
atkák, 
dohánytripsz, 
üvegházi 
molytetű,
bagolylepkék

2 7 1,25 400-600 érés kezdete

tökfélék levéltetvek, 
dohánytripsz

2 7 1,25 400-600 érés kezdete

fejes saláta levéltetvek, 
bagolylepkék

2 7 1,25 400-600 fejesedés 
kezdete

szőlő 
anyatelep

levélatkák, 
szőlő-
gyökértetű

2 7 1,25 500-1500 nincs korlátozás

Előírt növényvédelmi technológia  :  
Uborkában, cukkiniben,  dinnye- és  tökfélékben, paradicsomban és tojásgyümölcsben levéltetvek, 
atkák,  dohánytripsz,  hajtatásban  üvegházi  molytetű  ellen  előrejelzés  alapján,  illetve  a  kártevők 
megjelenésekor kell kijuttatni a készítményt.  Szükség esetén a kezelést  7-10 nap múlva meg lehet 
ismételni.
Fejes  salátában  levéltetvek  és  bagolylepkék  ellen  előrejelzés  alapján,  illetve  a  kártevők 
megjelenésekor célszerű kijuttatni a készítményt. Szükség esetén a kezelést 7-10 nap múlva meg lehet 
ismételni.
Szőlő  anyatelepen:  a  szőlő-gyökértetű  tömeges lárvakelése idején,  illetve  az atkák felszaporodása 
kezdetén célszerű a készítményt kipermetezni, a védekezést szükség szerint meg lehet ismételni.

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban, és a virágzás  
előtti 2 napon belül nem alkalmazható! Mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem  
alkalmazható!
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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: 

Veszélyjel:

T

mérgező

N

környezeti veszély

A készítmény p.o. LD50 értéke 
(patkányon):

132 mg/kg

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Méhekre való veszélyesség: kifejezetten kockázatos

Méhveszélyesség toxicitás alapján∗:

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján∗:

kifejezetten veszélyes
kifejezetten kockázatos

Tűzveszélyességi besorolás: kevésbé tűzveszélyes

R-mondatok:
R 10 Kevésbé tűzveszélyes.
R 20 Belélegezve ártalmas.
R 25 Lenyelve mérgező (toxikus).
R 36 Szemizgató hatású.
R 50/53 Nagyon  mérgező  a  vízi  szervezetekre,  a  vízi  környezetben 

hosszantartó károsodást okozhat.

S-mondatok:
S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S 27 A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.
S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell 

mutatni.

 Címkén nem feltüntetendő adat
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S 46 nyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot 
és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S 57 A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni.

különleges S-mondatok:
SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne 

szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa 
felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő 
vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban 
tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
A  nem  cél-ízeltlábúak/rovarok  védelme  érdekében  a  nem  mezőgazdasági 
földterülettől  5  m távolságban  tartson  meg  egy nem permetezett  biztonsági 
övezetet!

SPe 8 Méhekre kifejezetten kockázatos!
A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási 
időszakban, és a virágzás előtti 2 napon belül nem alkalmazható!
Mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható!
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

5.2. várakozási idők: 
5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 2  nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 

kultúra
várakozási idő

(nap)

paradicsom, tojásgyümölcs 7 nap
uborka, cukkini 7 nap
sárgadinnye, görögdinnye, 
tökfélék

14 nap

fejes saláta 21 nap
szőlő anyatelep rendeltetésszerű felhasználása esetén előírása nem 

szükséges

5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok: 
5.3.1. egyéni védőfelszerelés

5.3.1.1. előkészítőknek Védőkesztyű (nitril, vastagsága 0,4-0,7 mm, ellenállás: 480 perc
5.3.1.2. kijuttatóknak Védőkesztyű (nitril, vastagsága 0,4-0,7 mm, ellenállása 480 perc), 

védőruha (3-4 típusú, EN 14605) ), védőszemüveg vagy arcvédő 
(zárt túlnyomásos traktorkabinban személyi védőfelszerelés viselése nem 
szükséges)

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: 
Lenyelés esetén haladéktalanul intézeti orvosi ellátást kell biztosítani. Ha a légzés akadozik, vagy 
megszűnt, mesterséges légzést kell alkalmazni. A mérgezettet ne hánytassuk. Ha eszméleténél van, 
öblítse ki a száját vízzel és igyon 1-2 pohár vizet.
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani, szennyeződött ruhát, 
cipőt eltávolítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15 percig öblögetni.
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5.3.3. ellenanyag: Atropin (Morfin, 2-PAM, oxim adása ellenjavallott.)

5.4. egyéb környezetvédelmi előírások: 
Az  ivóvízbázisok  belső  védőterületén  felhasználni  tilos,  külső  védőterületen  és  a  hidrogeológiai 
védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. 

6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 

6.1. a kiszerelés térfogata: 1 l, 5 l, 10 l 
6.2. a csomagolószer anyaga: műanyag (HDPE)

7. A növényvédő szer eltarthatósága: 
Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

8. Forgalmazási kategória:
II.

Budapest, 2011. február 15.

Dr. Bognár Lajos
     mb. elnök 

          nevében és megbízásából

          Jordán László
       Igazgató

P.H.
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