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

 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 
 +36 (1) 309 1000 

E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu 
   portal.nebih.gov.hu 

 

 

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI 

ENGEDÉLYOKIRAT 

 

 

1.  A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai: 

 

1.1. Engedélyokirat száma: 02.5/1400/1/2010. MgSzHK 

1.2. Növényvédő szer neve: Naturalis-L 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2023. április 30. 

1.4. Engedélyokirat  tulajdonosa: CBC (Europe) S.r.l 

Via Zanica, 25-24050 Grassobbio (BG), Olaszország 

 

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai 

képviselője: 

Biocont Magyarország Kft.  
6000 Kecskemét, Vértes u. 7. 

 

 

2.  A növényvédő szer adatai: 

 

2.1. Növényvédő szer gyártója: CBC (Europe) S.r.l 

Via Zanica, 25-24050 Grassobbio (BG), Olaszország 

  2.1.1. hatóanyag gyártója: CBC (Europe) S.r.l 

Via Zanica, 25-24050 Grassobbio (BG), Olaszország 

2.2. Növényvédő szer rendeltetése: 

 

biológiai rovarölő szer 

 

2.3. Növényvédő szer formulációja: olaj alapú szuszpenzió koncentrátum (OD) 

2.4. Növényvédő szer összetétele:  

    2.4.1. Hatóanyag                ISO név                         Beauveria bassiana, ATCC 74040 törzs  

CAS szám 63428-82-0 

IUPAC név - 

tiszta hatóanyag részaránya 0,185 g/kg 

 

3. Minőségi követelmények:  

3.1. hatóanyag tartalom  

3.1.1. Beauveria bassiana 0,0185 %(m/m) 

2,3 × 10
7 

db spóra/ml 

(min: 1,84 × 10
7
,  max: 2,76 × 10

7 
db spóra/ml) 
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3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok:  

 

        

        Tájékoztató jellegű adatok: 

Mg kell felelnie az OD formuláció „FAO” 

követelményeinek 

Megjelenés: sárgás-barna színű, jellegzetes szagú, 

homogén folyadék 

pH (1%-os szuszpenzió, 25°C): 6,25 

Felületi feszültség: 35,6 mN/m (25°C) 

Sűrűség: 0,972 g/ml (20°C) 

Nedves szita maradék (75 µm): 1,11 % 

Kiönthetőség: 5,37 % 

Öblítési maradék: 0,3 % 

 

 

4. Felhasználásra vonatkozó előírások:  

 

Kultúra Károsító 

A 

kezelések 

évenkénti 

maximális 

száma 

A 

kezelések 

közötti 

min. 

időtartam 

Dózis 

(l/ha) 

Permetlé 

(l/ha) 

A kezelés ideje 

(fenológia állapot 

szerint) 

paradicsom, 

paprika, 

tojásgyümölcs 

üvegházi 

molytetű, 

közönséges 

takácsatka 

5 7 0,75-1 800-1000 

1 leveles állapottól ‒ 

60 %-os érésig 

(BBCH 11-86) 

fejes káposzta, 

fejes saláta, 

endívia saláta, 

kínai kel, 

bimbós kel 

közönséges 

liszteske 

5 7 0,75-1 400-600 

1 leveles állapottól ‒ 

80 %-os fejméretig 

(BBCH 11-48) 

rukkola, 

galambbegy 

saláta, spenót, 

mángold 

közönséges 

liszteske 
5 7 0,75-1 400-600 

1 leveles állapottól ‒ 

80 %-os levéltömegig 

(BBCH 11-48) 

brokkoli, 

karfiol, fodros 

kel 

közönséges 

liszteske 

5 7 0,75-1 400-600 

1 leveles állapottól ‒ 

80 %-os 

virágzatméretig, 

levéltömegig 

(BBCH 11-48) 

karalábé közönséges 

liszteske 
5 7 0,75-1 400-600 

1 leveles állapottól ‒ 

80 %-os szár 

vastagságig 

(BBCH 11-48) 

hajtatott 

uborka 

üvegházi 

molytetű, 

közönséges 

takácsatka 

5 7 0,75-1 600-1000 

1 leveles állapottól ‒ 

80 %-os érésig 

(BBCH 11-88) 

hajtatott 

görögdinnye 

üvegházi 

molytetű, 

közönséges 

takácsatka 

5 7 0,75-1 600-1000 

1 leveles állapottól ‒ 

80 %-os érésig 

(BBCH 11-88) 
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Előírt növényvédelmi technológia: 

 

Amint az első molytetveket felfedezzük frissen elkészített permetlé felhasználásával szükséges védekezni, 

optimális esetben az esti órákban. A megfelelő hatékonysághoz jó fedettség szükséges a kontakt 

hatáskifejtés miatt, amit akkor érünk el, amikor a növény minden része nedves – beleértve a levél fonákot 

is – de a permetlé még nem folyik meg. Nedvesítőszer hozzáadása javíthatja a hatékonyságot. 

Fejes káposzta, fodros kel, bimbós kel, brokkoli, karfiol, karalábé, kínai kel, fejes saláta, endívia saláta, 

mángold, rukkola, galambbegy saláta, spenót kultúrákban a közönséges liszteske első repülő egyedeinek a 

betelepedésekor el kell kezdeni a védekezést. A permetlébe a viaszos lombozaton való jobb megtapadás 

érdekében javasolt nedvesítőszert adagolni. Paprikában, paradicsomban, tojásgyümölcsben, hajtatott 

uborkában és görögdinnyében a közönséges takácsatka első egyedeinek a megjelenésekor kell a 

permetezést elvégezni. Nedvesítő szert ebben az esetben is javasolt a permetlébe adagolni. A megfelelő 

biológiai hatás eléréséhez a levelek fonákán is biztosítani kell a szükséges permetlé fedettséget. 

A növényvédő szer kiürített csomagolóeszközét legalább háromszor, az űrtartalom 10%-ának megfelelő 

vízmennyiséggel ki kell öblíteni, és a vizet az adott permetlé készítéséhez kell felhasználni. 

 

Gombaölő szerekkel együtt tankkeverékben nem juttatható ki, továbbá fungicidek nem 

alkalmazhatóak 48 órával a kezelés előtt és után.  

 

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): >1,1 × 10
8
 CFU/ml 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles 

Méhveszélyesség: 

Méhveszélyesség toxicitás alapján

: 

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján

: 

nem jelölésköteles 

nem jelölésköteles; 

nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

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

GHS piktogram: - 

Figyelmeztetés: - 

 

Figyelmeztető mondatok/H-mondatok: - 

 

                                                 

 Címkén nem feltüntetendő adat 
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Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok: 

P102   Gyermekektől elzárva tartandó.  

P264  A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. 

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

P280  Védőkesztyű használata kötelező. 

P391  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

 

Kiegészítő veszélyességi információ: 

 EUH401 

 

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell 

tartani a használati utasítás előírásait. 

Beauveria bassiana ATCC 74040 törzset tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

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!) 

 

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:  

A felszíni vizekre előírt biztonsági védőtávolság kockázatbecslés alapján 5 m.  

Az ivóvízbázisok védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai 

védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.  

 

5.4. Várakozási idők:  
5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0  nap (száradásig) 

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  

 

kultúra 
várakozási idő 

(nap) 

paradicsom, paprika, tojásgyümölcs, uborka, görögdinnye,  

fejes káposzta, fejes saláta, endívia saláta, kínai kel, 

bimbós kel, rukkola, galambbegy saláta, spenót, mángold, 

brokkoli, karfiol, fodros kel, karalábé 

előírás szerű felhasználás 

esetén nem szükséges 

 

 

 

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés 

5.5.1.1. Előkészítőknek: védőkesztyű 

5.5.1.2. Kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges) 

 

5.5.2.Elsősegélynyújtás: 

 

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

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

 

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet 



Melléklet a 6300/2302-2/2021. NÉBIH számú határozathoz 
 

11 

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 

    

 

6. Kiszerelés, csomagolás:  

 

         6.1. Kiszerelés tömege/térfogata: 250 ml, 1 l, 5 l, 10 l 

        6.2. Csomagolószer anyaga: HDPE 

 

 

7.  Eltarthatósági idő:  
fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett egy évig megőrzi.  

 

8. Forgalmazási kategória:  

III. 
 

Budapest, 2021. november 10. 

 

 

 

 

Jordán László 

igazgató 

 

P.H. 


