
 
 
 
 
 
 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: 
engedélyező hatóság), az Agroterm Kft.  (8182 Peremartongyártelep; Pf. 29.) ügyfél kérelmére a Nevibes 
Speciál SC vadkárcsökkentő készítmény forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása 
tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t . 

Az engedélyező hatóság a Nevibes Speciál SC vadkárcsökkentő készítmény forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének megadásáról szóló 02.5/1860-2/2009 MgSzHK számú határozatot – egyéb 
rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint: 

m ó d o s í t j a:  

I.  Az engedélyokirat 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. Az engedélyokirat száma: 02.5/1860/2/2009 MgSzHK 

1.2. A készítmény neve: NEVIBES SPECIÁL SC vadkárcsökkentő 
készítmény 

1.3. Az engedélyokirat érvényessége: 2019. október 22. 

1.4. Az engedélyokirat tulajdonosa: Agroterm Kft. 
8182 Peremartongyártelep; Pf. 29. 

II.  Az engedélyokirat 2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

2. A készítmény adatai: 

2.1. A készítmény gyártója: Agroterm Kft. 
8182 Peremartongyártelep; Pf. 29. 

2.1.1. A hatóanyag gyártója: CINKARNA-Metalursko Kemicna Celje d.d. 
Kidriceva 26, 3001 Celje, Slovenija 
 
Tioxide Europe Ltd 
Haverton Hill Road, Billingham - England 

ÜGYINTÉZ Ő: Szabó Yvonne 
IKTATÓSZÁM: 04.2/520-2/2013 
OLDALAK SZÁMA: 3 
MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyokirat (5 oldal) 

TÁRGY: Nevibes Speciál SC 
vadkárcsökkentő készítmény forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélyének 
módosítása 
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2.2. A készítmény rendeltetése: vadkárcsökkentő készítmény 

(Növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi 
hatású termék) 

2.3. A készítmény formulációja: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC) 

2.4. A készítmény összetétele: Az engedélyes által benyújtott dokumentáció 
tartalmazza. 

2.4.1. hatóanyag                   ISO név: --- 

Kereskedelmi név Titán-dioxid,  

Tioxide TR 92, 

Titán-dioxid CINKARNA RC 823 

CAS szám: 13463-67-7 

IUPAC név: Titán-dioxid, Titán (IV) oxid 

tiszta hatóanyag részaránya: --- 

technikai hatóanyag specifikációja: --- 
 

Az ügyfél köteles a raktárában, vagy már forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén a jelen 
határozatnak megfelelő módosításokat kiegészítő címkével, vagy átcímkézéssel feltüntetni legkésőbb 
2013. április 30-ig. 

Jelen hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja 25 000 Ft, melyet az ügyfél megfizetett. 

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. 

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset 
indításával.  

A keresetlevelet (3 példányban) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál, a felülvizsgálni kért 
határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell 
postára adni. 
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INDOKOLÁS  

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2013. február 8. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 
Kapja:  

1. Ügyfél. 
2. Irattár.            (24/2013) 
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FORGALOMBA HOZATALI és FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT  

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. Az engedélyokirat száma: 02.5/1860/2/2009 MgSzHK 

1.2. A készítmény neve: NEVIBES SPECIÁL SC vadkárcsökkentő 
készítmény 

1.3. Az engedélyokirat érvényessége: 2019. október 22. 

1.4. Az engedélyokirat tulajdonosa: Agroterm Kft. 
8182 Peremartongyártelep; Pf. 29. 

 

2. A készítmény adatai: 

2.1. A készítmény gyártója: Agroterm Kft. 
8182 Peremartongyártelep; Pf. 29. 

2.1.1. A hatóanyag gyártója: CINKARNA-Metalursko Kemicna Celje d.d. 
Kidriceva 26, 3001 Celje, Slovenija 
 
Tioxide Europe Ltd 
Haverton Hill Road, Billingham - England 

2.2. A készítmény rendeltetése: vadkárcsökkentő készítmény 

(Növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi 
hatású termék) 

2.3. A készítmény formulációja: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC) 
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2.4. A készítmény összetétele: Az engedélyes által benyújtott dokumentáció 
tartalmazza. 

2.4.1. hatóanyag                   ISO név: --- 

Kereskedelmi név Titán-dioxid,  

Tioxide TR 92, 

Titán-dioxid CINKARNA RC 823 

CAS szám: 13463-67-7 

IUPAC név: Titán-dioxid, Titán (IV) oxid 

tiszta hatóanyag részaránya: --- 

technikai hatóanyag specifikációja: --- 
 
 
3. Az előírt minőségi követelmények: 
 
 
3.1. hatóanyag tartalom  

3.1.1. hatóanyag Titán-dioxid 4 % ±1% 

3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok:   

3.2.1.Megjelenés: enyhe szagú, fehér színű, homogén eloszlású 
szuszpenzió, folyadék 

3.2.2. Sűrűség: 1.50– 1.55  kg / dm3 

3.2.3. pH pH  9-10,   

1 %-os vizes oldatban 7-8 

3.2.4. Viszkozitás 8000-11000 cp 
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4. A készítmény felhasználására vonatkozó előírások: 

Kultúra Károsító 

A 
kezelések 
maximális 

száma 

A 
kezelések 
közötti 
min. 

időtartam 

Az utolsó 
kezelés 
ideje 

A kijuttatáshoz 
szükséges Kijuttatási 

koncentráció szer 
(l/ha) 

víz 
(l/ha) 

Fás szárú 
növények: 

gyümölcsös, 
faiskola, 
erdészet 

Farágásra 
hajlamos 
vadon élő 

emlős 
állatok: őz, 

szarvas, 
nyúl 

2/év 2 hónap 

Nyugalmi 
állapotban, 
rügyduzza-

dás előtt 

20 l/ha, 
40 l/ha 

80-100, 
160-200 

Permetezésnél: 
16-20%, 

Ecsetelésnél: 
50% 

napraforgó mezei nyúl 1 - 

2-4 
leveles 
BBCH 
12-14 

6 250 
Permetezésnél:

2,4% 

Előírt növényvédelmi technológia: 

Gyümölcsösökben, faiskolákban, erdei tű-és lomblevelű kultúrákban javasolt a használata szarvasok, 
őzek, nyulak rágása által okozott károk megelőzésére, ill. csökkentésére. 

A készítményt a napraforgó 2-4 leveles állapotában, lehetőleg az esti vagy a korareggeli órákban célszerű 
kijuttatni. 

Javasolt felhasználási dózis: A növények tőszámától, nagyságától és a kijuttatás módjától függően 20 – 
40 l/ha. 

Javasolt koncentráció: permetezésnél fás szárú növényre 16-20 %, napraforgóra 2,4 %, ecsetelésnél 50 
% 

Vízmennyiség permetezésnél: 20 l/ha-os dózisnál 80-100 l/ha, 40 l/ha-os dózisnál 160-200 l/ha, 6 l/ha-os 
dózisnál 250 l/ha 

Ecseteléssel kijuttatva a készítményt vízzel 1:1 arányban kell hígítani. 

10 liter permetlé készítése: Fás szárú növények esetében 2 l Nevibes Speciál SC-t adjunk 8 l vízhez. Az 
elegyet alapos összekeverés után, pillanatzáras permetezővel vagy szórópisztollyal kell felhordani a 
védendő felületre (fatörzsek, vázágak, hajtások, hajtáscsúcsok), azok egyenletes lefedéséig. A kezelést 
november-december hónapban, fagy- és csapadékmentes időben javasolt elvégezni. A gépet a munka után 
azonnal ki kell tisztítani. A szakszerűen elvégzett kezelés 2-3 hónapra nyújt védelmet, a kezelés szükség 
szerint még egy alkalommal megismételhető. 

Faiskolai vagy friss telepítésű ültetvényben csak a koronás oltványok törzse kezelendő, suháng kezelése 
nem javasolt. A kezelést csak nyugalmi állapotban, a tavaszi rügyduzzadás előtt szabad elvégezni.  

Légi kijuttatás: nem engedélyezett 
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5. A készítmény emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának 
előírásai:  
 

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

Veszélyjelek Nem jelölésköteles 

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

>2000 mg/kg 

 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: Mérsékelten veszélyes 

Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

 

R-mondatok:  --- 

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 23  A keletkező permetet nem szabad belélegezni  
 S 24/25  Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 
 S 29  Csatornába engedni nem szabad 
 S 37/39  Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni 

 
 
különleges S-mondatok: 

SP1 A készítménnyel  vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! 
(A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje 

a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!) 
SPe 3 
 

A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson 
meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! 
 

5.2. várakozási idők:  
5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0  nap 
 
5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 

 rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs  korlátozás 
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5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.3.1. egyéni védőfelszerelés 

5.3.1.1. előkészítőknek Védőkesztyű 
5.3.1.2. kijuttatóknak Védőkesztyű, védőszemüveg vagy arcvédő 

 
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: tüneti megfigyelő kezelés 
 
5.3.3. ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

 

5.4. egyéb környezetvédelmi előírások: --- 
 
6. A készítmény kiszerelése, csomagolása:  
 

6.1. a kiszerelés térfogata/tömege: 10 liter 1 liter 
6.2. a csomagolószer anyaga: Patentzáras PE vödör PE palack 

 
7. A készítmény eltarthatósága:  

Fagyveszélyes! Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, 5 °C feletti hőmérsékleten, szabályos 
növényvédő szer raktárban 1,5 év. 

 
8. Forgalmazási kategória:  

III.  

Budapest, 2013. február 8. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 


