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Ügyintéző: Janka Adél 
Határozatszám: 04.2/1380-1/2013. 
Oldalak száma: 7 
Melléklet:  Forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyokirat 

Tárgy: Pulsar 40 SL gyomirtó permetezőszer 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének 
felülvizsgálata 

 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyező hatóság), a BASF Hungária Kft  (1132, Budapest, Váci út 30.) által képviselt 
BASF S.E. (D-67056 Ludwigshafen, Carl-Bosch Strasse 38, Németország) ügyfél kérelmére indult 
hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 
HATÁROZATOT: 

 
 
Az engedélyező hatóság a Pulsar 40 SL gyomirtó permetezőszer 46424/2004. FVM számú forgalomba 
hozatali és felhasználási engedélyét visszavonja, egyúttal a készítmény forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyét az e határozat mellékletét képező, 04.2/1380-1/2013. NÉBIH számú 
„FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT” – ban előírt feltételek mellett 
adja ki az alábbiak szerint: 
 
1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. Engedélyokirat száma: 04.2/1380-1/2013. 

1.2. Növényvédő szer neve: Pulsar 40 SL 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2023.04.30. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: BASF S.E. 
D-67056 Ludwigshafen, Carl-Bosch Strasse 38, 
Németország 

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai 
képviselője: 

BASF Hungária Kft   
1132, Budapest, Váci út 30. 

 
2. A növényvédő szer adatai: 

2.1. Növényvédő szer gyártója: BASF Agricultural Products de Puerto Rico 
(USA) 

2.2. Növényvédő szer rendeltetése: gyomirtó szer 

2.3. Növényvédő szer formulációja: folyékony vízoldható koncentrátum (SL) 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  

Igazgatóság 

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 

E-mail: nti@nebih.gov.hu 

www.nebih.gov.hu 
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2.4. Növényvédő szer összetétele:  

2.4.1. Hatóanyag                           ISO név imazamox 

CAS szám 114311-32-9 

IUPAC név (RS)-2-(4-izopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-
il)-5-(metoxi-metil)-nikotinsav 

tiszta hatóanyag részaránya 40 g/l 

3. Minőségi követelmények:  
3.1. Hatóanyag tartalom  

3.1.1. imazamox (HPLC/UV) 3,7% (m/m) ± 0,4% (m/m) 

3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok:  
Tájékoztató jellegű adat: megjelenés: sárgás színű viszkózus folyadék 

sűrűség: 1,073 g/ml 
pH (1%-os oldat): 5,9 
viszkozitás (25 ºC): 87,4 mPas 
felületi feszültség (20 ºC): 33 mN/m 

4. Felhasználásra vonatkozó előírások:  
 

Kultúra Károsító 

A kijuttatáshoz 
szükséges 

szer (l/ha) víz (l/ha) 
mennyisége 

Kezelés ideje 
(fenológiai állapot 

szerint) 

borsó (száraz) 
magról kelő egy- és 

kétszikű 
gyomnövények 

1,0 200-300 
6-8 leveles állapotig 

(BBCH 16-18) 

szója 
magról kelő egy- és 

kétszikű 
gyomnövények 

1,0 200-300 

a gyomnövények 
fenológiai állapotától 

függően 

vöröshere, 
bíborhere, 
pannonbükköny 
(vetőmag) 

magról kelő egy- és 
kétszikű 

gyomnövények 
1,0 200-300 

6-8 leveles állapotig 
(BBCH 16-18) 

lucerna 
magról kelő egy- és 

kétszikű 
gyomnövények 

1,0 200-300 

új vetésű lucernában 
10-15 cm-es 

hajtáshossznál, 
idősebb lucernánál, 

nyugalmi állapotban, 
fakadás előtt 

napraforgó 
(imidazolinon 
ellenálló, IMISUN) 

magról kelő egy- és 
kétszikű 

gyomnövények 
1,0-1,2 200-300 

a gyomnövények 
fenológiai állapotától 

függően 
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Előírt növényvédelmi technológia: 
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! 

Borsóban (száraz) a készítményt korai posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 6-8 leveles 
állapotáig. Csapadékot követően a készítmény csak 2-3 esőmentes nap után alkalmazható, hogy a borsót 
védő viaszréteg újra kialakulhasson. Prémium, Mara, Melinda, Luzsányi, Alex borsófajták esetében 
enyhe fitotoxikus tünetek jelentkezhetnek, de azt a borsó kinövi, és nincs hatása a termés mennyiségére. 
Meleg időjárás (25°C) esetén az esti órákban célszerű permetezni, sérült viaszrétegű borsót a fokozott 
fitotoxicitási veszély miatt nem szabad kezelni. 

Szójában korai posztemergensen kell a készítményt kipermetezni a magról kelő egy- és kétszikű 
gyomnövények tömeges kelésekor, azok 1-3, illetve 2-4 valódi leveles állapotában. 

Vetőmag előállítás céljából termesztett vöröshere, bíborhere és pannonbükköny kultúrákban a 
készítményt korai posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 6-8 leveles állapotáig. Csapadékot 
követően a készítmény csak 2-3 esőmentes nap után alkalmazható, hogy a kultúrnövényt védő viaszréteg 
újra kialakulhasson. 

Új vetésű lucernában akkor kell kezelést végezni, amikor a kultúrnövény hajtásainak átlagos hossza10-15 
cm. Idősebb, 2-4 éves állományban a lucerna nyugalmi állapotában, kora tavasszal, fakadás előtt kell a 
készítményt kipermetezni. 

Napraforgóban (imidazolinon ellenálló, IMISUN) a készítményt posztemergensen kell kijuttatni a 
magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles állapotában. A magról kelő egyszikű gyomnövények 
elleni hatás erősítésére a napraforgó vetése után, kelése előtt (preemergensen), a Pulsar 40 SL kijuttatását 
megelőzően dimetenamid-p + pendimetalin hatóanyag tartalmú készítményt célszerű alkalmazni, annak 
engedélyezett dózisában. 

A készítmény az alábbi gyomnövények ellen hatékony:  Amaranthus spp., Abutilon theophrasti, 
Ambrosia artemisiifolia, Avena fatua, Chenopodium spp., Datura stramonium, Galium aparine, 
Mercurialis annua, Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, Sinapis arvensis, Panicum 
miliaceum, Sorghum halepense, Solanum nigrum, Stachys annua, Xanthium spp. 
 

Amennyiben a kezelt terület kiszántásra kerül, csak pillangós növénnyel vethető újra. 
A kezelt területre 12 hónapig repce és cukorrépa nem vethető! 

HRAC „B” típusú aceto-laktát-szintetáz gátló, imidazolinon típusú, szisztemikus készítmény. 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett 
 
5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó 

előírások: 
5.1. Veszélyességi besorolás: 

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 5000 mg/ttkg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes 

Méhveszélyesség: 

Méhveszélyesség toxicitás alapján∗: 

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján∗: 

nem jelölésköteles  

nem jelölésköteles  

nem jelölésköteles  

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

                                                           
 
∗ Címkén nem feltüntetendő adat 
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5.1.2. Veszélyességi besorolás a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján 

Veszélyjel: 

N 

 
környezeti veszély 

R-mondatok:  

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 35 Az anyagot és az edényzetet megfelelő módon ártalmatlanítani kell 
S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni 

Szenzibilizáló anyagot (1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, etoxilált szorbitán monolaurát) tartalmaz. 
Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki. 

5.1.3. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján 

Piktogram: 

 

Figyelmeztetés: Figyelem 

 
Figyelmeztető mondatok (H-mondat): 

H400 Nagyon mérgező a vizi élővilágra.∗ 
H410 Nagyon mérgező a vizi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat): 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás 

szükséges. 

Kiegészítő veszélyességi információ: 

EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on és etoxilált szorbitán monolaurát anyagokat 
tartalmaz. Allergiás reakció válthat ki. 

                                                           
Címkén nem feltüntetendő adat 
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5.2 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 5 m távolságban 
tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!  

 
5.3. Várakozási idők 
5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 
5.3.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  
 

kultúra  
várakozási idő 

(nap) 
lucerna 30 
borsó (száraz), szója, 
napraforgó 

előírás szerinti felhasználás 
esetén nem szükséges 

vöröshere, bíborhere, 
pannonbükköny (vetőmag) 

előírás szerinti felhasználás 
esetén nem szükséges 

5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.4.1. Egyéni védőfelszerelés 

előkészítőknek védőkesztyű 
kijuttatóknak védőkesztyű 

(zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges) 
 

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 
szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. 

 

5.4.2. Elsősegélynyújtás:  

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. A beszennyeződött 
ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 
percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két 
pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.  

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés. 

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

5.5. Egyéb környezetvédelmi előírások:  
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai 
védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.  
 
A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni. 
 
6. Kiszerelés, csomagolás:  
6.1. A kiszerelés térfogata/tömege: 5 liter, 10 liter 
6.2. A csomagolószer anyaga: HDPE 
 
7. Eltarthatóság:  

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év. 
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8. Forgalmazási kategória I.  
A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott 
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A jelenlegi termékcímkékkel a kereskedelmi forgalomban 
található készletek legfeljebb 2013. október 31-ig forgalmazhatók. 
Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező 
hatósághoz nyilvántartás céljából.  
 
Az 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 Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset 
indításával.  
A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező 
hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni. 

 
 
 

INDOKOLÁS 
 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2013. április 30. 
 
 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából: 
 
 
 

Jordán László 
igazgató 

 
P.H. 

 
Kapja:  
1. Ügyfél  
2. Irattár         (98/2013.) 
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Nemzeti ÉlelmiszerláncNemzeti ÉlelmiszerláncNemzeti ÉlelmiszerláncNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalbiztonsági Hivatalbiztonsági Hivatalbiztonsági Hivatal    
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 

� 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 

� 1/309-1000; Fax: 1/246-2960 

E-mail: nti@nebih.gov.hu 
www.nebih.gov.hu 

 

 
FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI 

ENGEDÉLYOKIRAT  
 
 
1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. Engedélyokirat száma: 04.2/1380-1/2013. 

1.2. Növényvédő szer neve: Pulsar 40 SL 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2023.04.30. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: BASF S.E. 
D-67056 Ludwigshafen, Carl-Bosch Strasse 38, 
Németország 

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai 
képviselője: 

BASF Hungária Kft   
1132, Budapest, Váci út 30. 

 
2. A növényvédő szer adatai: 
2.1. Növényvédő szer gyártója: BASF Agricultural Products de Puerto Rico 

(USA) 

2.2. Növényvédő szer rendeltetése: gyomirtó szer 

2.3. Növényvédő szer formulációja: folyékony vízoldható koncentrátum (SL) 

2.4. Növényvédő szer összetétele:  

2.4.1. Hatóanyag                           ISO név imazamox 

CAS szám 114311-32-9 

IUPAC név (RS)-2-(4-izopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-
il)-5-(metoxi-metil)-nikotinsav 

tiszta hatóanyag részaránya 40 g/l 
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3. Minőségi követelmények:  
3.1. Hatóanyag tartalom  

3.1.1. imazamox (HPLC/UV) 3,7% (m/m) ± 0,4%(m/m) 

3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok:  
Tájékoztató jellegű adat: megjelenés: sárgás színű viszkózus folyadék 

sűrűség: 1,073 g/ml 
pH (1%-os oldat): 5,9 
viszkozitás (25 ºC): 87,4 mPas 
felületi feszültség (20 ºC): 33 mN/m 

4. Felhasználásra vonatkozó előírások:  
 

Kultúra Károsító 

A kijuttatáshoz 
szükséges 

szer (l/ha) víz (l/ha) 
mennyisége 

Kezelés ideje 
(fenológiai állapot 

szerint) 

borsó (száraz) 
magról kelő egy- és 

kétszikű 
gyomnövények 

1,0 200-300 
6-8 leveles állapotig 

(BBCH 16-18) 

szója 
magról kelő egy- és 

kétszikű 
gyomnövények 

1,0 200-300 

a gyomnövények 
fenológiai állapotától 

függően 

vöröshere, 
bíborhere, 
pannonbükköny 
(vetőmag) 

magról kelő egy- és 
kétszikű 

gyomnövények 
1,0 200-300 

6-8 leveles állapotig 
(BBCH 16-18) 

lucerna 
magról kelő egy- és 

kétszikű 
gyomnövények 

1,0 200-300 

új vetésű lucernában 
10-15 cm-es 

hajtáshossznál, 
idősebb lucernánál, 

nyugalmi állapotban, 
fakadás előtt 

napraforgó 
(imidazolinon 
ellenálló, IMISUN) 

magról kelő egy- és 
kétszikű 

gyomnövények 
1,0-1,2 200-300 

a gyomnövények 
fenológiai állapotától 

függően 

 
Előírt növényvédelmi technológia: 
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható! 

Borsóban (száraz) a készítményt korai posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 6-8 leveles 
állapotáig. Csapadékot követően a készítmény csak 2-3 esőmentes nap után alkalmazható, hogy a 
borsót védő viaszréteg újra kialakulhasson. Prémium, Mara, Melinda, Luzsányi, Alex borsófajták 
esetében enyhe fitotoxikus tünetek jelentkezhetnek, de azt a borsó kinövi, és nincs hatása a termés 
mennyiségére. Meleg időjárás (25°C) esetén az esti órákban célszerű permetezni, sérült viaszrétegű 
borsót a fokozott fitotoxicitási veszély miatt nem szabad kezelni. 

Szójában korai posztemergensen kell a készítményt kipermetezni a magról kelő egy- és kétszikű 
gyomnövények tömeges kelésekor, azok 1-3, illetve 2-4 valódi leveles állapotában. 
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Vetőmag előállítás céljából termesztett vöröshere, bíborhere és pannonbükköny kultúrákban a 
készítményt korai posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 6-8 leveles állapotáig. Csapadékot 
követően a készítmény csak 2-3 esőmentes nap után alkalmazható, hogy a kultúrnövényt védő 
viaszréteg újra kialakulhasson. 

Új vetésű lucernában akkor kell kezelést végezni, amikor a kultúrnövény hajtásainak átlagos 
hossza10-15 cm. Idősebb, 2-4 éves állományban a lucerna nyugalmi állapotában, kora tavasszal, 
fakadás előtt kell a készítményt kipermetezni. 

Napraforgóban (imidazolinon ellenálló, IMISUN) a készítményt posztemergensen kell kijuttatni a 
magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles állapotában. A magról kelő egyszikű 
gyomnövények elleni hatás erősítésére a napraforgó vetése után, kelése előtt (preemergensen), a 
Pulsar 40 SL kijuttatását megelőzően dimetenamid-p + pendimetalin hatóanyag tartalmú 
készítményt célszerű alkalmazni, annak engedélyezett dózisában. 

A készítmény az alábbi gyomnövények ellen hatékony:  Amaranthus spp., Abutilon theophrasti, 
Ambrosia artemisiifolia, Avena fatua, Chenopodium spp., Datura stramonium, Galium aparine, 
Mercurialis annua, Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, Sinapis arvensis, Panicum 
miliaceum, Sorghum halepense, Solanum nigrum, Stachys annua, Xanthium spp. 
 

Amennyiben a kezelt terület kiszántásra kerül, csak pillangós növénnyel vethető újra. 
A kezelt területre 12 hónapig repce és cukorrépa nem vethető! 

HRAC „B” típusú aceto-laktát-szintetáz gátló, imidazolinon típusú, szisztemikus készítmény. 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett 
 
5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra 

vonatkozó előírások: 
5.1. Veszélyességi besorolás: 

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok 

 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 5000 mg/ttkg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes 

Méhveszélyesség: 

Méhveszélyesség toxicitás alapján∗: 

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján∗: 

nem jelölésköteles  

nem jelölésköteles  

nem jelölésköteles  

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

 

                                                           
 
∗ Címkén nem feltüntetendő adat 
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5.1.2. Veszélyességi besorolás a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján 

Veszélyjel: 

N 

 
környezeti veszély 

R-mondatok:  

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 35 Az anyagot és az edényzetet megfelelő módon ártalmatlanítani kell 
S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni 

Szenzibilizáló anyagot (1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, etoxilált szorbitán monolaurát) tartalmaz. 
Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki. 

5.1.3. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján 

Piktogram: 

 

Figyelmeztetés: Figyelem 

 
Figyelmeztető mondatok (H-mondat): 

H400 Nagyon mérgező a vizi élővilágra.∗ 
H410 Nagyon mérgező a vizi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat): 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás 

szükséges. 

Kiegészítő veszélyességi információ: 

EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on és etoxilált szorbitán monolaurát anyagokat 
tartalmaz. Allergiás reakció válthat ki. 

                                                           
Címkén nem feltüntetendő adat 
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5.2 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 5 m távolságban 
tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!  

 
5.3. Várakozási idők 
5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 
5.3.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  
 

kultúra  
várakozási idő 

(nap) 
lucerna 30 
borsó (száraz), szója, 
napraforgó 

előírás szerinti felhasználás 
esetén nem szükséges 

vöröshere, bíborhere, 
pannonbükköny (vetőmag) 

előírás szerinti felhasználás 
esetén nem szükséges 

5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.4.1. Egyéni védőfelszerelés 

előkészítőknek védőkesztyű 
kijuttatóknak védőkesztyű 

(zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges) 
 

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe 
kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. 

 

5.4.2. Elsősegélynyújtás:  

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. A 
beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő 
vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját 
vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.  

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés. 

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

5.5. Egyéb környezetvédelmi előírások:  
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai 
védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.  
 
A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell 
lenni. 
 
6. Kiszerelés, csomagolás:  
6.1. A kiszerelés térfogata/tömege: 5 liter, 10 liter 
6.2. A csomagolószer anyaga: HDPE 
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7. Eltarthatóság:  

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

8. Forgalmazási kategória I.  
 
Budapest, 2013. április 30. 
 

 
Dr. Oravecz Márton 

elnök 
nevében és megbízásából: 

 
 
 

Jordán László 
igazgató 

 
P.H. 


