
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÜGYINTÉZ Ő: Szabó Yvonne 
HATÁROZATSZÁM: 04.2/711-2/2013 
OLDALAK SZÁMA: 3 oldal 
MELLÉKLET:  Forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyokirat (4 oldal) 

TÁRGY: Peridiam Eco Red csávázási 
segédanyag forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság) a Bayer Hungária Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) által 
képviselt Bayer CropScience AG (Alfred-Nobel str. 50. D-40789 Monheim, Németország) 
ügyfélnek a Peridiam Eco Red csávázási segédanyag forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T :  

Az engedélyező hatóság a Peridiam Eco Red csávázási segédanyag forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének megadásáról szóló 02.5/1331/3/2009 MgSZHK számú határozatot – 
egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint: 

m ó d o s í t j a: 

I. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

6. A készítmény kiszerelése, csomagolása, eltarthatósága:  

A kiszerelés térfogata (liter): 1 5 10 
A csomagolószer anyaga: PE PE PE 

II. Az engedélyokirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

7. A készítmény eltarthatósága: 

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év. 

III.  Az engedélyokirat az alábbi, 8. ponttal egészül ki: 

8. Forgalmazási kategória:   III.  

Az új kiszerelések termékcímkéit be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz 
nyilvántartás céljából. 

Az engedély módosítási eljárás díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla 
alapján megfizetni. 
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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. 

INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2013. február 5. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár.           (18/2013) 
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1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai: 
 

1.1. Engedélyokirat száma: 02.5/1331/3/2009 MgSzHK 

1.2. Engedélyezett név: Peridiam Eco Red csávázási segédanyag 

1.3. Engedélyokirat érvényessége 2019. július13. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa 

Bayer CropScience AG. 
Alfred-Nobel str. 50. 
D-40789 Monheim, Németország 
Tel.:  00 49 2133-51-4233 

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője 
Bayer Hungária Kft.      
1123 Budapest, Alkotás u. 50. 

 
2. A készítmény adatai 
 

2.1. Készítmény gyártója Bayer Cropscience  
Cérès Seed Technology   
14, rue de la Pierre Follège - 91660 Méréville - France  
Tél. + 33 (0)1 69 95 10 50 

2.1.1. Hatóanyag gyártója  SUN CHEMICAL A/S 
KØbenhavnsvej 112 
DK-4600 KØge 
Dánia 
Tel.: +45 56 67 75 85 
 

2.2. Készítmény rendeltetése csávázási segédanyag (festék) 

2.3. Készítmény formuláció vízoldható koncentrátum csávázásra (FS) 

2.4. Készítmény összetétele: Az engedélyes által benyújtott dokumentáció tartalmazza. 

2.4.1. Hatóanyag   Sunsperse Red 112 

Gyári azonosító ISR 1120 

CAS szám - 

IUPAC név - 
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3. Az előírt minőségi követelmények: 
 
 

3.1. Hatóanyag tartalom 13.02 m/m % 

3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok  

3.2.1.Megjelenés: Vörös folyadék 

3.2.2. Sűrűség: 1.14-1.16  g/cm3 ( 20 oC - on) 

3.2.3. Szárazanyagtartalom 27-29 % 

3.2.4. pH 7.0-8.0 

3.2.5. Viszkozitás 900-1300 cp 
 
 
 
4. A készítmény felhasználására vonatkozó előírások: (az engedélyező hatóság előírásai) 
 

kultúra cél 
kezelése
k max. 
száma 

a kijuttatáshoz 
szükséges 

az utolsó 
kezelés 

időpontja 
(fenológiához 
viszonyítva) 

szer 
(l/t) 

víz 
(l/t) 

Gabonafélék 
(búza, árpa, rozs, 

tritikále,  zab) 

Csávázószer 
színintenzitás 
fokozása 

1 1 10-20 Vetőmag 
BBCH 00 

 
 
Előírt növényvédelmi technológia: 
 
A készítményt a csávázószerrel együtt a színintenzitás fokozása érdekében a gabonafélék 

vetőmagjára nedves csávázás formájában teljes és egyenletes fedést biztosító csávázólé 

mennyiséggel kell felvinni. 

A megfelelő színintenzitás elérésére vetőmag tonnánként 1 liter Peridiam® Eco Red csávázási 

segédanyagot kell bekeverni a csávázólébe. 

A festéknek önállóan használva nincs növényvédelmi hatása! 

 
 
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: 

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

>2000 mg/kg  

Vízi szervezetekre való 
veszélyesség: 

nem jelölésköteles 

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 24/25  Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 
S 26  Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 
S 36/37/39  Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni 
S 49  Csak az eredeti edényzetben tárolható 
 
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!) 

 

 
5.2. várakozási idők:  
 
5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: a felhasznált csávázószerre vonatkozó előírás  szerint 
5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: a felhasznált csávázószerre vonatkozó előírás   

szerint 

 

5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.3.1. egyéni védőfelszerelés   
Előkészítőknek és kijuttatóknak 

Kézvédelem: CE jelzésű nitrilkaucsuk védőkesztyűt (minimális vastagság: 0,40 mm) kell 
viselni. A beszennyeződött kesztyűt le kell mosni. Amennyiben a kesztyű kilyukadt, belső 
része beszennyeződött ill. a szennyeződés nem eltávolítható, a kesztyűt meg kell semmisíteni. 
Étkezés, ivás, dohányzás vagy WC-használat előtt mindig kezet kell mosni.  
 
Szemvédelem: védőszemüveget vagy arcvédőt kell viselni (EN 166, 3-as típus) 
Bőr- és testvédelem: védőruhát kell viselni (CEN  6-os típus) 
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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, illetve a felhasznált növényvédő 
szer szerint 
 
5.3.3. Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs, illetve a felhasznált növényvédő szer szerint. 
 
 

5.4. A címkén feltüntetendő egyéb előírások: --- 
 

6. A készítmény kiszerelése, csomagolása, eltarthatósága:  

A kiszerelés térfogata (liter): 1 5 10 
A csomagolószer anyaga: PE PE PE 

7. A készítmény eltarthatósága: 

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év. 

8. Forgalmazási kategória:   III.  

 

Budapest, 2013. február 5. 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 

Jordán László 
igazgató 

P.H. 


