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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint első fokú 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 am 

Rhein, Németország) ügyfélnek a Sfera 535 SC gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali 

és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában hivatalból indult hatósági eljárásban 

meghozta az alábbi 

 

Az engedélyező hatóság a Sfera 535 SC gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélyének megadásáról szóló 2953/2005 NTKSz számú határozatot – egyéb 

rendelkezések változatlanul hagyása mellett – módosítja, egyúttal a Sfera 535 SC gombaölő 

permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét megváltozott formában, a 

módosításokkal egységes szerkezetben adja ki, melyben jelen határozat 5. és 8. pontja tartalmaz 

új előírásokat. 

 

Az engedélyokirat 1-14. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. Engedélyokirat száma: 2953/2005 NTKSz 

1.2. Növényvédő szer neve: 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 

Sfera 535 SC 

2022. december 31. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Bayer AG 

Kaiser-Wilhelm-Allee 1 

51373 Leverkusen 

Németország 

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai 

képviselője: 

Bayer Hungária Kft.  

1123 Budapest, Alkotás u. 50. 

 
2. A növényvédő szer adatai: 

2.1. Növényvédő szer gyártója: Bayer AG 

Kaiser-Wilhelm-Allee 1 

51373 Leverkusen 

Németország 

2.2. Növényvédő szer rendeltetése: gombaölő permetezőszer 

2.3. Növényvédő szer formulációja: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC) 

 

 

 

Ikt. sz. 6300/13766-1/2019 

Tárgy: Sfera 535 SC gombaölő 
permetezőszer forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyének módosítása 

Ügyintéző: Szabóné Veres Rita 

Oldalak száma: 7 oldal 

Mellékletek: Forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélyokirat 
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2.4. Növényvédő szer összetétele: 
 

2.4.1. Hatóanyag             ISO név trifloxistrobin 

CAS szám 141517-21-7 

IUPAC név metil (E)-metoxiimino-{(E)-α-[1-(α,α,α-

trifluor-m-tolil)etilidénaminooxi]-o-

tolil}acetát 

tiszta hatóanyag részaránya 375 g/l 

 

  

2.4.2. Hatóanyag             ISO név ciprokonazol 

CAS szám 94361-06-5 

IUPAC név (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-klór-fenil)-3-

ciklopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)bután-2-ol 

tiszta hatóanyag részaránya 160 g/l 

 

 

 

3. Az előírt minőségi követelmények:  

 

3.1. Hatóanyag tartalom  

3.1.1 trifloxistrobin (HPLC) 32,9   ±  1,6%(m/m)  

3.1.2.ciprokonazol (HPLC) 14,0 ±  0,8 %(m/m)  

 

3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok:  

 

Meg kell felelnie az „SC” formuláció FAO követelményeinek 

 

3.2.1 Szuszpenzió stabilitás (MT 161) (mindkét hatóanyagra): min 90% 

3.2.2. Habzóképesség 1 perc után (MT 47,2) : max. 50 cm3 

3.2.3. Nedves szitamaradék (MT 185) (75 µm-es szitán): max. 1% 

3.2.4. Tárolási stabilitás 0 0C-on (MT 39,3): szuszpenzió stabilitásban és a nedves 

szitamaradékban változás nem engedhető meg. 

          Tárolási stabilitás 54 0C-on (MT 46,3): a mért átlag hatóanyag tartalom nem lehet 

kevesebb, mint a kezdeti hatóanyag tartalom relatív 95 %-a és a szuszpenzió stabilitásban és 

nedves szitamaradékban változás nem engedhető meg. 

 

 

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: 

Kultúra Károsító 

A 

kezelések 

évenkénti 

maximális 

száma 

A kijuttatáshoz 

szükséges 
 

Az utolsó 

kezelés 

fenostádiuma 
szer 

mennyiség 

(l/ha) 

víz 

mennyiség 

(l/ha) 

búza (őszi), 

árpa 

lisztharmat,  

rozsda-, 

helmintospóriumos

- és szeptóriás 

betegségek 

2 0,4-0,5 250-400 virágzás 

kezdetéig– 

BBCH 61 

 cukorrépa lisztharmat, 

cerkospórás 
        2 0,3-0,4 400-600 BBCH 71 
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levélragya, egyéb 

betegségek 

(ramulária, fóma, 

rozsda, alternária) 

napraforgó  gombás szár- és 

tányérbetegségek 

(diaporte, 

szürkepenész, 

makrofomina, 

fóma, alternária) 

2 0,3-0,4 300-500 

70-80 

(légi) 

csillagbimbós 

állapot –  

BBCH 51 

 

Előírt növényvédelmi technológia: 

 

Őszi búzában, árpában a szert egy vagy két alkalommal célszerű felhasználni. A korai 

védekezés időpontja a szárbaindulás és két szárcsomós fejlettség közötti időszak, amikor a 

permetezés elsősorban a lisztharmat, szeptóriás és helmintospóriumos betegségek ellen irányul, 

melyet preventíven, az első tünetek megjelenésekor kell elvégezni. A második védekezés a 

felső levélemeletek és a kalász védelmét szolgálja. Virágzás kezdetén történő permetezéskor, 

fuzárium veszély esetén, a kórokozó ellen ható fungiciddel kombinációban javasolt a 

készítményt felhasználni.  

Cukorrépában a készítményt fertőzésveszélyes időszakban, preventív jelleggel, legkésőbb a 

tünetek megjelenésekor javasolt kijuttatni, amit fertőzési nyomástól függően, 2-4 hetes 

időközökben célszerű megismételni.  

Napraforgóban a védekezést a növény 6-8 pár leveles állapotában megelőző jelleggel kell 

elkezdeni és tányérképződéskor-virágzás kezdetén meg kell ismételni. Az első permetezést 

földi géppel, a továbbiakat pedig, helikopterrel, vagy hidas traktorral javasolt végrehajtani. 

Merevszárnyú repülőgéppel permetezéstechnikai okok miatt hatásos védelmet nem lehet elérni! 

 

A tányérbetegségek elleni gombaölő szeres védekezéshez, előzetes növényanalízis alapján, 

tányérképződéskor és/vagy virágzáskor a célra engedélyezett lombtrágyák kombinálhatók. 

Ennek előnyös hatása, a vizsgálatok tanúsága szerint, különösen a virágzás után szárazabbá 

váló időjárás esetén mutatkozik meg.  

 

Minden kultúrában gyenge-közepes fertőzési nyomás mellett az alacsonyabb, erős fertőzés 

veszélye esetén a nagyobb dózis használata indokolt. 

 

A kezelt kultúrnövény és károsítók kezeléskori fenológiai stádiumai: kalászosokban 

szártörő betegségek, levélbetegségek ellen szárba indulás és kettő szárcsomós állapotban 

(BBCH 12), kalászbetegségek ellen virágzás kezdetéig (BBCH 61), cukorrépában 

tenyészidőszak alatt (BBCH 51-71), napraforgóban 6-8 leveles (BBCH 16-18) és csillagbimbós 

állapotban (BBCH 51). 

Légi kijuttatás:  napraforgóban 70-80 l/ha vízmennyiség felhasználásával 
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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: nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

 

 

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján: 

GHS piktogram 

  

 

 

Figyelmeztetés: Veszély 

 

H-mondatok: 

H360D Károsíthatja a születendő gyermeket. 

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a májat.  

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.* 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

 

P-mondatok: 

P280  Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.  

P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.  

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

P405 Elzárva tartandó.  

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba 

szállítás szükséges. 

Kiegészítő veszélyességi információ: 

EUH208 Izotiazolok keverékét és trifloxistrobin tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki 

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében 

be kell tartani a használati utasítás előírásait. 

 

                                                           
* A 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 vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést! 

SPe2 A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség 

védelmi területeken ne használja! 

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

esetén 40 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A légi 

kezelés esetén a nem cél szervezetek védelme érdekében a nem mezőgazdasági 

földterülettől 20 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 

búza (őszi), árpa, 

cukorrépa 
35 nap 

napraforgó 42 nap 

5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.4.1. Egyéni védőfelszerelés: 

Előkészítőknek:  védőruha, védőkesztyű, szemvédő/arcvédő; 

Kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg, FFP2D részecskeszűrő 

félálarc (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges) 

 

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

félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: általános eljárás) 

orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. . Az eredeti címkét és a használati utasítást az 

orvosnak át kell adni. 

 

5.4.2. Elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, meg kell tisztítani. 

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. TILOS hánytatni! 

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés 

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

5.5. Egyéb környezetvédelmi előírások: 

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges. 

 

 

 



6300/13818-1/2019  

 6 

 

6. Kiszerelés, csomagolás:  

6.1. A kiszerelés térfogata/tömege: 5 liter 

6.2. A csomagolószer anyaga: HDPE 

 

7. Eltarthatósági idő: 

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi. 

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év 

 

8. Forgalmazási kategória: I. 

 

 

A jelen módosítást megelőző előírások szerint készült címkével a kereskedelmi forgalomban 

található készletek legfeljebb 2019. november 30. napjáig forgalmazhatók. Az ügyfél köteles 

eddig az időpontig a forgalomban maradó tételek csomagolóeszközén a megváltozott 

feltételeket öntapadó kivitelű kiegészítő címkével feltüntetni, ezzel egyidejűleg az elkészült, 

forgalomba került kiegészítő címkét az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából 

benyújtani. A kiegészítő címkének tartalmaznia kell a jelen határozat számát (6300/13766-

1/2019. NÉBIH), a szer nevét (Sfera 535 SC gombaölő permetezőszer), a készítmény 

megváltozott az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos 

felhasználásra vonatkozó előírásait. 

 

A határozat véglegessé válását követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott 

címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be 

kell nyújtani az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából. 

 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

 

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen határozat 

közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a 

továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani. 

 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 

keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhető 

elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani. 

 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban 

tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt 

igazolásnak helye nincs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://anyk.nebih.gov.hu/
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INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

Budapest, 2019. június 11. 

Dr. Oravecz Márton 

elnök 

nevében és megbízásából 

Jordán László 

 igazgató 

P.H. 

Kapja: 

1. Ügyfél hazai képviselete 

2. Irattár          

          (254/2019.) 
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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 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: 2953/2005 NTKSz 

1.2. Növényvédő szer neve: 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 

Sfera 535 SC 

2022. december 31. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: Bayer AG 

Kaiser-Wilhelm-Allee 1 

51373 Leverkusen 

Németország 

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai 

képviselője: 

Bayer Hungária Kft.  

1123 Budapest, Alkotás u. 50. 

 
2. A növényvédő szer adatai: 

2.1. Növényvédő szer gyártója: Bayer AG 

Kaiser-Wilhelm-Allee 1 

51373 Leverkusen 

Németország 

2.2. Növényvédő szer rendeltetése: gombaölő permetezőszer 

2.3. Növényvédő szer formulációja: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC) 

 

 

2.4. Növényvédő szer összetétele: 
 

2.4.1. Hatóanyag             ISO név trifloxistrobin 

CAS szám 141517-21-7 

IUPAC név metil (E)-metoxiimino-{(E)-α-[1-(α,α,α-

trifluor-m-tolil)etilidénaminooxi]-o-

tolil}acetát 

tiszta hatóanyag részaránya 375 g/l 

 

 

 

 

  

mailto:elnokititkarsag@mgszh.gov.hu
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2.4.2. Hatóanyag             ISO név ciprokonazol 

CAS szám 94361-06-5 

IUPAC név (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-klór-fenil)-3-

ciklopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)bután-2-ol 

tiszta hatóanyag részaránya 160 g/l 

 

 

 

3. Az előírt minőségi követelmények:  

 

3.1. Hatóanyag tartalom  

3.1.1 trifloxistrobin (HPLC) 32,9   ±  1,6%(m/m)  

3.1.2.ciprokonazol (HPLC) 14,0 ±  0,8 %(m/m)  

 

3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok:  

 

Meg kell felelnie az „SC” formuláció FAO követelményeinek 

 

3.2.1 Szuszpenzió stabilitás (MT 161) (mindkét hatóanyagra): min 90% 

3.2.2. Habzóképesség 1 perc után (MT 47,2) : max. 50 cm3 

3.2.3. Nedves szitamaradék (MT 185) (75 µm-es szitán): max. 1% 

3.2.4. Tárolási stabilitás 0 0C-on (MT 39,3): szuszpenzió stabilitásban és a nedves szitamaradékban 

változás nem engedhető meg. 

          Tárolási stabilitás 54 0C-on (MT 46,3): a mért átlag hatóanyag tartalom nem lehet kevesebb, 

mint a kezdeti hatóanyag tartalom relatív 95 %-a és a szuszpenzió stabilitásban és nedves 

szitamaradékban változás nem engedhető meg. 

 

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: 

Kultúra Károsító 

A 

kezelések 

évenkénti 

maximális 

száma 

A kijuttatáshoz szükséges  

Az utolsó 

kezelés 

fenostádiuma 
szer 

mennyiség 

(l/ha) 

víz 

mennyiség 

(l/ha) 

búza (őszi), 

árpa 

lisztharmat,  

rozsda-, 

helmintospóriumos- 

és szeptóriás 

betegségek 

2 0,4-0,5 250-400 virágzás 

kezdetéig– 

BBCH 61 

 cukorrépa lisztharmat, 

cerkospórás 

levélragya, egyéb 

betegségek 

(ramulária, fóma, 

rozsda, alternária) 

2 0,3-0,4 400-600 BBCH 71  

napraforgó  gombás szár- és 

tányérbetegségek 

(diaporte, 

szürkepenész, 

makrofomina, 

fóma, alternária) 

2 0,3-0,4 300-500 

70-80 (légi) 

csillagbimbós 

állapot –  

BBCH 51 
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Előírt növényvédelmi technológia: 

 

Őszi búzában, árpában a szert egy vagy két alkalommal célszerű felhasználni. A korai védekezés 

időpontja a szárbaindulás és két szárcsomós fejlettség közötti időszak, amikor a permetezés 

elsősorban a lisztharmat, szeptóriás és helmintospóriumos betegségek ellen irányul, melyet 

preventíven, az első tünetek megjelenésekor kell elvégezni. A második védekezés a felső 

levélemeletek és a kalász védelmét szolgálja. Virágzás kezdetén történő permetezéskor, fuzárium 

veszély esetén, a kórokozó ellen ható fungiciddel kombinációban javasolt a készítményt felhasználni.  

Cukorrépában a készítményt fertőzésveszélyes időszakban, preventív jelleggel, legkésőbb a tünetek 

megjelenésekor javasolt kijuttatni, amit fertőzési nyomástól függően, 2-4 hetes időközökben célszerű 

megismételni.  

Napraforgóban a védekezést a növény 6-8 pár leveles állapotában megelőző jelleggel kell elkezdeni 

és tányérképződéskor-virágzás kezdetén meg kell ismételni. Az első permetezést földi géppel, a 

továbbiakat pedig, helikopterrel, vagy hidas traktorral javasolt végrehajtani. Merevszárnyú 

repülőgéppel permetezéstechnikai okok miatt hatásos védelmet nem lehet elérni! 

 

A tányérbetegségek elleni gombaölő szeres védekezéshez, előzetes növényanalízis alapján, 

tányérképződéskor és/vagy virágzáskor a célra engedélyezett lombtrágyák kombinálhatók. Ennek 

előnyös hatása, a vizsgálatok tanúsága szerint, különösen a virágzás után szárazabbá váló időjárás 

esetén mutatkozik meg.  

 

Minden kultúrában gyenge-közepes fertőzési nyomás mellett az alacsonyabb, erős fertőzés veszélye 

esetén a nagyobb dózis használata indokolt. 

 

A kezelt kultúrnövény és károsítók kezeléskori fenológiai stádiumai: kalászosokban szártörő 

betegségek, levélbetegségek ellen szárba indulás és kettő szárcsomós állapotban (BBCH 12), 

kalászbetegségek ellen virágzás kezdetéig (BBCH 61), cukorrépában tenyészidőszak alatt (BBCH 51-

71), napraforgóban 6-8 leveles (BBCH 16-18) és csillagbimbós állapotban (BBCH 51). 

Légi kijuttatás:  napraforgóban 70-80 l/ha vízmennyiség felhasználásával 

 

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: nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 
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5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján: 

GHS piktogram 

  

 

 

Figyelmeztetés: Veszély 

 

H-mondatok: 

H360D Károsíthatja a születendő gyermeket. 

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a májat.  

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.* 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

 

P-mondatok: 

P280  Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.  

P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.  

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

P405 Elzárva tartandó.  

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba 

szállítás szükséges. 

Kiegészítő veszélyességi információ: 

EUH208 Izotiazolok keverékét és trifloxistrobin tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki 

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében 

be kell tartani a használati utasítás előírásait. 

 

 

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! 

SPe2 A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség 

védelmi területeken ne használja! 

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

esetén 40 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A légi 

kezelés esetén a nem cél szervezetek védelme érdekében a nem mezőgazdasági 

földterülettől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 

 

 

 

 

 

                                                           
* A címkén nem feltüntetendő adat. 
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5.3. Várakozási idők: 

5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 

5.3.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  

 

kultúra várakozási idő 

búza (őszi), árpa, 

cukorrépa 
35 nap 

napraforgó 42 nap 

5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.4.1. Egyéni védőfelszerelés: 

Előkészítőknek:  védőruha, védőkesztyű, szemvédő/arcvédő; 

Kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg, FFP2D részecskeszűrő 

félálarc (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges) 

 

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

kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: általános eljárás) orvosi, intézeti 

ellátást kell biztosítani. . Az eredeti címkét és a használati utasítást az orvosnak át kell adni. 

 

5.4.2. Elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, meg kell tisztítani. 

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. TILOS hánytatni! 

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés 

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

5.5. Egyéb környezetvédelmi előírások: 

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges. 

 

 

6. Kiszerelés, csomagolás:  

6.1. A kiszerelés térfogata/tömege: 5 liter 

6.2. A csomagolószer anyaga: HDPE 
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7. Eltarthatósági idő: 

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi. 

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év 

 

8. Forgalmazási kategória: I. 

 

 

Budapest, 2019. június 11. 

 

 

Dr. Oravecz Márton 

elnök 

nevében és megbízásából: 

 

 

Jordán László 

igazgató 

 

P.H. 

 

 


