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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 

továbbiakban: engedélyező hatóság), az) az ISK Biosciences Europe N.V. (Pegasus Park De Kleetlaan 

12B - Box 9 B-1831 Diegem, Belgium) ügyfélnek a Nemathorin 10 G talajfertőtlenítő szer 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 Nemathorin 10 G talajfertőtlenítő szer néven forgalmazott talajfertőtlenítő 

szer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 46139/2004. FVM számú 

határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint: 

m ó d o s í t j a: 

 

I. Az engedélyokirat 1.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

                   

               1.3. engedélyokirat érvényessége: 

                    

2026. február 28. 

 

 

 

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

megfizetni. 

 

Jelen határozat a közlésével végleges.  

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a 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. 

 

Ikt. sz.: 6300/3245-2/2021. 

Tárgy: Nemathorin 10 G talajfertőtlenítő szer 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének 
módosítása 

Ügyintéző: Simon Andrea 

Oldalak száma: 2  

Mellékletek: Forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyokirat  

http://anyk.nebih.gov.hu/


6300/3245-2/2021. NÉBIH  

 

2 

 

INDOKOLÁS 

 

A határozat indokolás része nem nyilvános. 

 

 

 

Budapest, 2021. december 8. 

Jordán László 

igazgató 

 

P.H. 

Kapja: 
1. Ügyfél hazai képviselete 

2. Irattár 

 

(667/2021)
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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 

 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 
 1/309-1000  

E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp.registration@nebih.gov.hu 
www.nebih.gov.hu 

 

 

FORGALOMBA HOZATALI és FELHASZNÁLÁSI 

ENGEDÉLYOKIRAT 
 

1.  A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. engedélyokirat száma: 46139/2004. FVM 

1.2. növényvédő szer neve: Nemathorin 10 G  

1.3. engedélyokirat érvényessége: 2026. február 28. 

1.4. engedélyokirat tulajdonosa: ISK Biosciences Europe N.V. 

Pegasus Park De Kleetlaan 12B - Box 9 B-1831 

Diegem, Belgium 

1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: - 

  

 

2.  A növényvédő szer adatai: 

2.1. növényvédő szer gyártója: 
 

2.1.1. hatóanyag gyártója: ISK Biosciences Europe N.V. 

Pegasus Park De Kleetlaan 12B - Box 9 B-1831 Diegem, 

Belgium 

2.2. növényvédő szer rendeltetése: talajfertőtlenítő szer 

2.3. növényvédő szer formulációja: granulátum (G) 

 

2.4. növényvédő szer összetétele: 
 

2.4.1. hatóanyag                         ISO név fosztiazat 

CAS szám 98886-44-3 

IUPAC név (RS)-S-szek-butil-0-etil-2-oxo-1,3-tiazolidin-3-il-

foszfonotioát 

 

tiszta hatóanyag részaránya 100 g/kg fosztiazat 

 

3. Az előírt minőségi követelmények:  

3.1. hatóanyag tartalom  

3.1.1.  fosztiazát (HPLC-UV) 10 ± 0,5 % (m/m) 

meg kell felelnie a G formuláció 

„FAO” követelményeinek 

 

mailto:elnokititkarsag@mgszh.gov.hu
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3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok: erősen vegyszer szagú, téglavörös granulátum 

pH=8,6 (vizes oldat) 

Sűrűség: 1.0959 g/mL 

Tájékoztató jellegű adatok: 

 

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: 

 

 

kultúra 

 

 

 

károsító 

kijuttatáshoz szükséges 

szer                              

(kg/ha) 

víz                      

(l/ha) 

mennyisége 

paradicsom, paprika, uborka 

(hajtatott) 
fonálférgek 30  

burgonya burgonya fonálféreg 30  

 

Előírt növényvédelmi technológia: 

Hajtatott paprika, paradicsom és uborka kultúrákban a hajtatási időszak elején a készítményt teljes 

felületkezeléssel kell kijuttatni, majd 15 cm mélyen be kell dolgozni a talajba, 1-2 nappal a palánták 

kiültetése előtt. 

Burgonyában a közönséges burgonyafonálféreg (Globodera rostochiensis) fertőzés miatt zárolt 

területen a Globodera rostochiensis-szel szemben rezisztens burgonyafajta egyidejű termesztése esetén 

javasolt felhasználni. A szer lárvaölő hatású. A lárvák kikeléséhez szükség van a rezisztens 

burgonyafajta gyökérnedveinek stimuláló hatására. A készítmény a burgonya ültetésével egy menetben 

kell kijuttatni és a talajba 10-15 cm mélyen, egyenletesen bedolgozni. Mélyebbre történő bedolgozás 

csökkenti a készítmény hatását. Az ültetéssel egy menetben történő bedolgozásnál be kell tartani a 

granulátum kijuttató berendezés használatának pontos előírásait. 

A készítmény egyéb talajlakó kártevők ellen gyérítő hatással rendelkezik. 

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): 230 mg/ttkg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes 

 

Méhveszélyesség:     

 

kifejezetten kozkázatos 

Méhveszélyesség toxicitás alapján*: 

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*: 
 

 

Tűzveszélyességi besorolás: 

 

nem jelölésköteles 

* a címkén nem feltüntetendő adat 
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5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján: 

GHS piktogram: 

   

Figyelmeztetés: veszély 

 

Figyelmeztető mondatok (H-mondat):  

H301 Lenyelve mérgező. 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat): 

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.  

P280 Védőkesztyű,védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz. 

P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. 

P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése 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: 

EUH070  Szembe kerülve mérgező. 

EUH208  Fosztiazátot tartalmaz (98886-44-3). 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: 

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A 

berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa a felszíni vizek közelében! Kerülje a 

gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön való szennyeződést! 

SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni! 

SPe 5 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szert teljes 

egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a szer a sorok végén is teljes 

egészében be legyen dolgozva! 

SPe 6 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött 

növényvédő szert! 

SPe 8 Méhekre veszélyes! 
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5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:  

A növényvédő szer nem használható a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni 

kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül!  

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében minimálisra kell csökkenteni a vetés 

során elporlódó növényvédő szer elsodródását! 

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai 

védőövezeten belül – külön engedélyezéstől függően – használható. 

 

 

5.4. Várakozási idők: 

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  

 

Kultúra 
Várakozási idő 

(nap) 

hajtatott paradicsom, paprika, uborka előírás szerinti felhasználás esetén 

nem szükséges burgonya 

 

 

 

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok 

5.5.1. egyéni védőfelszerelés 

5.5.5.1.1. előkészítőknek védőruha, védőkalap, védőkesztyű, szemvédő/arcvédő, légzésvédő 

(FFP2SL) 

5.5.1.2. kijuttatóknak védőruha, védőkalap, védőkesztyű, szemvédő/arcvédő, légzésvédő 

(FFP2SL) 

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

szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. lásd: szerves 

foszforsavészter mérgezés) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Az eredeti címkét, vagy a 

csomagolóanyagot az orvosnak át kell adni. 

 

5.5.2.  Elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal 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. Hánytatni tilos!  

 

Terápia: foszforsavészter mérgezés kezelése  

Ellenanyag: Atropin  

 

 

 

6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:  

  6.1. a kiszerelés tömege:   4 kg; 10 kg. 

6.2. a csomagolószer anyaga: többrétegű (alufóliával/polietilénnel bélelt) papírzsák  

                                        karton dobozban. 
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7.  A növényvédő szer eltarthatósága: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett 

legalább két évig megőrzi. 

Tájékoztató adat: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer 

raktárban a gyártó által vállalt eltarthatósági idő 3 év. 

 

8. Forgalmazási kategória II. 
 

 

Budapest, 2021. december 8. 

 

 

 

 

Jordán László 

igazgató 

 

P.H. 


