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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsQ fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyezQ hatóság) a Dr. Horn András (1118 Budapest, Otthon u. 25.) által képviselt 
SBM Développement S.A.S. (60, Chemin des Mouilles, 69130 Écully, Franciaország) ügyfélnek a Sherpa 
100 EC rovarölQ permetezQszer új néven történQ forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmével 
kapcsolatban meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT: 

Az engedélyezQ hatóság hozzájárul ahhoz, hogy az ügyfél a 04.2/162-2/2011. MgSzHK számú forgalomba 
hozatali és felhasználási engedéllyel rendelkezQ Sherpa 100 EC rovarölQ permetezQszert 

Cyperfor 100 EC rovarölQ permetezQszer néven is forgalomba hozza. 

A Cyperfor 100 EC rovarölQ permetezQszer forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozóan minden 
tekintetben a Sherpa 100 EC rovarölQ permetezQszer engedélyokirata szerinti elQírások az érvényesek.   

Az engedély tulajdonosa köteles a Cyperfor 100 EC rovarölQ permetezQszer csomagolóeszközén, jól látható 
módon – a Cyperfor 100 EC bet_méretének legalább 30 %-ával, de minimum 12-es bet_mérettel – 
feltüntetni a referencia szer nevét az azonosító adatok között, a következQ, legalább 8-as bet_méret_ 
szövegkörnyezetben:  

„A Cyperfor 100 EC azonos a 04.2/162-2/2011. MgSzHK számon engedélyezett Sherpa 100 EC rovarölQ 
permetezQszerrel.” 

A fenti információ feltüntetése a megadott bet_nagyságokkal a reklámhordozókon is kötelezQ. 

A növényvédQ szer csak a jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba, amely 
a rendelkezQ részben foglaltak kivételével meg kell, hogy egyezzen a referencia szer elfogadott címkéjével. 

Az ügyfél továbbá köteles a Cyperfor 100 EC rovarölQ permetezQszer címkéjén haladéktalanul átvezetni a 
Sherpa 100 EC rovarölQ permetezQszer engedélyokirat módosításából következQ változásokat. 

Az engedélyezési eljárás díja ő0.000 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 FQvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen határozat közlésétQl 
számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) 
kell benyújtani. 

A jogi képviselQvel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkezQ gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhetQ elektronikus _rlap 
(ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani. 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. 
Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhetQ, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. 
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INDOKOLÁS 

 

A határozat indokolás része nem nyilvános. 
 

Budapest, 2019. augusztus 28. 
 

                        Jordán László 
                       igazgató 

 
P.H. 

Kapja: 
1. Ügyfél  
2. Irattár 

(326/2019) 
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       Telefon: +36 (1) 309 1000 
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      portal.nebih.gov.hu 

 
 
 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsQfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a 
továbbiakban: engedélyezQ hatóság), a Dr. Horn András (1118 Budapest, Otthon utca 2ő.) által képviselt 
SBM Développement (160, Route de la Valentine – C.S. 70052 – 13374 MARSEILLE CEDEX 11, 
Franciaország) ügyfélnek a Sherpa 100 EC rovarölQ permetezQszer forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi 

  
h a t á r o z a t o t: 

 
 
Az engedélyezQ hatóság a Sherpa 100 EC rovarölQ permetezQszer 04.2/162-2/2011. MgSzH számú 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokiratát az alábbiak szerint 
 

m ó d o s í t j a: 
 
 

I. Az engedélyokirat 5.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:  

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján 

GHS Piktogram 

       

Figyelmeztetés: Veszély 

 
FigyelmeztetQ mondatok/H-mondatok: 

H302 

H304 

H315 

H318 

H336 

H373 

H400* 

H410 

Lenyelve ártalmas. 
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 
BQrirritáló hatású. 
Súlyos szemkárosodást okoz. 
Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
IsmétlQdQ vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (idegrendszer). 
Nagyon mérgezQ a vízi élQvilágra. 
Nagyon mérgezQ a vízi élQvilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
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Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok: 

P260 A permet belégzése tilos. 

P280 VédQkeszty_/védQruha/szemvédQ/arcvédQ használata kötelezQ. 

P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. 

P302+P352 HA BPRRE KERÜL: Lemosás bQ vízzel 

P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegQre kell vinni 
és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon 
lélegezni. 

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. 
Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.     

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

P332+P313 BQrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. 

P391 A kiömlött anyagot össze kell gy_jteni. 

P405 Elzárva tárolandó. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba 
szállítás szükséges. 

 

KiegészítQ veszélyességi információ: 
EUH401 
 
 

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell 
tartani a használati utasítás elQírásait. 
 

Különleges S-mondatok: 

SP 1 
 
 

A növényvédQ szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A 
berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a 
gazdaságban vagy az utakon levQ vízvezetQkön keresztül való szennyezQdést!) 

SPe 3 
 
SPe 8 
 
 
 
SPo 2 

A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektQl 30 m távolságban tartson 
meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!  
Méhekre veszélyes! 
A méhek és egyéb beporzását végzQ rovarok védelme érdekében virágzási 
idQszakban nem alkalmazható! 
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható! 
Használat után minden védQruházatot ki kell mosni! 
 
 

 

II. Az engedélyokirat 5.3. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: 

5.3.1. Egyéni védQfelszerelés 

5.3.1.1. ElQkészítQknek: védQruha, védQszemüveg védQkeszty_. 
5.3.1.2. Kijuttatóknak: védQruha, védQszemüveg, védQkeszty_, FFP2 részecskesz_rQ félálarc. 
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5.3.2. ElsQsegélynyújtás: 
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, 
majd helyszíni elsQsegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. 
 
BQrrel való érintkezés esetén a bQrt bQ vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a 
szemet azonnal, bQ vízzel, legalább 1ő-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 megfigyelQ kezelés 
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 
 

 
III. Az engedélyokirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 
8. Forgalmazási kategória:  
50 ml-esnél nagyobb kiszerelések (0,20 l; 0,25 l; 1 l; 5 l; 200 l):  I. 
50 ml-es vagy annál kisebb kiszerelések (50 ml; 10 ml): II. 

 
 
A Sherpa 100 EC rovarölQ permetezQszer a jelen módosítást megelQzQ elQírások szerint készült címkével 
legkésQbb 2022. december 17. napjáig forgalmazható.  
 
Az engedély módosítási eljárás díja 250.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján 
megfizetni. 
 
Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  
 
A keresetlevelet a FQvárosi Törvényszéknek címezve a határozat közlésétQl számított harminc napon belül a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani. 
 
A jogi képviselQvel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkezQ gazdálkodó szervezet a keresetlevelet 
elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhetQ elektronikus _rlap (ÁNYK 
nyomtatvány) használatával köteles benyújtani. 
 
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. 
Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhetQ, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. 

 

 

 

INDOKOLÁS 

 

„A határozat indokolás része nem nyilvános!” 
Budapest, 2022. november 18. 

 
Dr. Oravecz Márton 

  elnök 

nevében és megbízásából  

 

 

http://anyk.nebih.gov.hu/
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    Dr. Németh Csilla                                        

 osztályvezetQ 

P.H. 
Kapja:  

1. Ügyfél hazai képviselete 
2. Irattár                                

 
(653/2022.) 
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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság 

 1118 Budapest, B┌S;ﾜヴゲｷ ┎デ 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 növényvédQ szer engedélyokirat azonosítási adatai: 

1.1. Engedélyokirat száma: 04.2/162-2/2011. MgSzH 

1.2. NövényvédQ szer neve: Sherpa 100 EC 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2023. október 31. 
1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: SBM Développement 

160, Route de la Valentine – C.S.  

70052 – 13374 MARSEILLE CEDEX 11, 
Franciaország 

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai 
képviselQje: 

Dr. Horn András 
1118 Budapest, Otthon u. 25. 

 

2. A növényvédQ szer adatai: 
2.1. NövényvédQ szer gyártója: SBM Développement   

160, Route de la Valentine – C.S.  
70052 – 13374 MARSEILLE CEDEX 11, 
Franciaország 

2.2. NövényvédQ szer rendeltetése: rovarölQ szer 

2.3. NövényvédQ szer formulációja: emulzióképzQ koncentrátum (EC) 

 

2.4. NövényvédQ szer összetétele: 

 

2.4.1. Hatóanyag                          ISO név               cipermetrin 
                                                CAS szám 52315-07-8 

IUPAC név (RS)-alfa-ciano-3-fenoxibenzil(1RS)-cisz-transz-3-
(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát 

tiszta hatóanyag részaránya 100 g/l cipermetrin 

technikai hatóanyag specifikációja: cipermetrin, 9ő % minimum tisztaság 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:elnokititkarsag@mgszh.gov.hu
mailto:ppp.registration@nebih.gov.hu
http://www.nebih.gov.hu/
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3. Az elQírt minQségi követelmények: 

3.1. Hatóanyag tartalom:  

3.1.1. hatóanyag: cipermetrin (HPLC) 10,7 ± 0,6 % (m/m) 
3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok: Meg kell feleljen az „EC” formuláció FAO 

követelményeinek. 
 3.2.1 Tájékoztató adatok: Megjelenés: sárga átlátszó folyadék 

S_r_ség: 0,929 g/cm3 (20 o C) 

pH (1%-os oldatban): 5,5 

Dinamikus viszkozitás: 2,93 mPas (20 o C) 

 
4.  A növényvédQ szer felhasználására vonatkozó elQírások:  

  

Kultúra Károsító 

A 
kezelések 
maximális 

száma 

A  
kezelések 

közötti 
min.  

idQtartam 
(nap) 

 
 

Dózis 
(l/ha) 

 
 

Víz 
(l/ha) 

Az 
utolsó 
kezelés 

   fenostádiuma 

kalászosok 
(búza, 
árpa, 
tritikále, 
rozs, zab) 

levéltetvek, 
vetésfehérítQ 
bogár, 
gabonapolos
ka 

2 21 0,375 250-400 
virágzás 
(BBCH 69) 

repce 

levéltetvek, 
repce-
fénybogár, 
ormányos-
bogarak, 
repcedarázs, 
repcebolha 

1+1 - 0,2-0,25 250-400 
   zöldbimbó 

(BBCH 51) 

*burgonya levéltetvek 2 21 0,25 400-600 
gumó-

növekedés vége 
(BBCH 48) 

cukorrépa 

répabolha, 
lisztes 
répabarkó, 
levéltetvek, 
bagolylepkék 

2 21 0,25 400-600 

50 %-os 
gyökér-
nagyság 
(BBCH 45) 

*sárgarépa levéltetvek 1 - 0,25 400-600 

50 %-os 
gyökér-
vastagság 
(BBCH 45) 

*saláta levéltetvek 1 - 0,25 400-600 
fejesedés 
kezdete 
(BBCH 41) 
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ElQírt növényvédelmi technológia: 
Méhek látogatta területen (a kultúrnövény vagy a területen elQforduló gyomnövények virágzásakor) a 
készítmény kijuttatása tilos! 
Kalászosokban a készítményt a vetésfehérítQ bogarak, a levéltetvek vagy a poloskák tömeges betelepedése, 
illetve a lárvakelés kezdetén kell kijuttatni. A kezelést szükség szerint 21 nap elteltével meg lehet ismételni. 
Repcében a védekezést repcebolha és repcedarázs ellen a kultúrnövény Ő-6 leveles állapotában célszer_ 
elvégezni. Repcebolha esetén a károsított levélfelület ismeretében kell dönteni a védekezések szükségességérQl. 
A tavaszi idQszakban repce-fénybogár, repceszár-ormányos, repcebecQ-ormányos és levéltetvek ellen a kártevQk 
táblára történQ betelepedési idQszakában, az imágó létszám figyelemmel kísérése mellett javasolt elvégezni.  
Burgonyában a kezelést a levéltetvek ellen a tömeges betelepedés idején célszer_ elvégezni. A kezelést szükség 
szerint 21 nap elteltével meg lehet ismételni. 
Cukorrépában a bagolypillék ellen a fiatal (L1-L2) lárvák megjelenésekor szükséges a készítményt 
kipermetezni. A levéltetvek, a répabolha és a répabarkó elleni védekezést a kártevQk táblára történQ betelepedése 
kezdetén célszer_ elvégezni. 
Sárgarépában, salátában, borsóban, babban és komlóban a kezelést a kártevQk tömeges betelepedése idején, 
legkésQbb az elsQ tünetek észlelésekor célszer_ elvégezni. 

 

*Kiskerti felhasználás: Adagolása burgonya, sárgarépa, saláta, borsó, bab kultúrákban a fenti táblázatban 
felsorolt kártevQk ellen ő ml szer/10 liter víz.  
A szer kiskerti felhasználásra, 2000 m2-nél nem nagyobb terület kezelésére, évente legfeljebb egyszer 
alkalmazható. 

*Az 50 ml-esnél nagyobb kiszerelések címkéjén a kiskerti felhasználásra vonatkozó elQírásokat nem kell 
feltüntetni. 
Légi kijuttatás:  nem engedélyezett. 
 
5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó 
elQírások: 
5.1. Veszélyességi besorolás: 
5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok 

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >300 mg/ttkg - <2000 mg/ttkg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes 

Méhveszélyesség: 
Méhveszélyesség toxicitás alapján*: 

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*: 

kifejezetten kockázatos 

kifejezetten veszélyes 

kifejezetten kockázatos 

T_zveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 
 

 

*borsó 

levéltetvek, 
tripsz, 

bagolylepke, 
csipkézQ 
bogarak 

1 - 

0,25 400-600 

hüvely-
képzQdés 
kezdete 

(BBCH 70) 

*bab 
levéltetvek, 
bagolylepke 

1 - 

0,25 400-600 

hüvely-
képzQdési 
fQszakasz 

(BBCH 75) 

komló levéltetvek 
1 - 

0,25 400-1200 
tobozfejlQdés 

vége 

*Címkén nem feltüntetendQ adat 
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5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján 

GHS 
Piktogram 

       

Figyelmeztetés: Veszély 

FigyelmeztetQ mondatok/H-mondatok: 

H302 

H304 

H315 

H318 

H336 

H373 

H400* 

H410 

Lenyelve ártalmas. 
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 
BQrirritáló hatású. 
Súlyos szemkárosodást okoz. 

Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
IsmétlQdQ vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (idegrendszer). 
Nagyon mérgezQ a vízi élQvilágra. 
Nagyon mérgezQ a vízi élQvilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok: 

P260 A permet belégzése tilos. 

P280 VédQkeszty_/védQruha/szemvédQ/arcvédQ használata kötelezQ. 

P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. 

P302+P352 HA BPRRE KERÜL: Lemosás bQ vízzel 

P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegQre kell vinni 
és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon 
lélegezni. 

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. 
Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz.     

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

P332+P313 BQrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. 

P391 A kiömlött anyagot össze kell gy_jteni. 

P405 Elzárva tárolandó. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba 
szállítás szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Címkén nem feltüntetendQ adat 



Melléklet a 6300/2517-4/2022. NÉBIH számú határozathoz 

9 

 

 

KiegészítQ veszélyességi információ: 
EUH401 
 
 

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell 
tartani a használati utasítás elQírásait. 
 

Különleges S-mondatok: 

SP 1 
 
 

A növényvédQ szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A 
berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a 
gazdaságban vagy az utakon levQ vízvezetQkön keresztül való szennyezQdést!) 

SPe 3 
 
SPe 8 
 
 
 
SPo 2 

A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektQl 30 m távolságban tartson 
meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!  
Méhekre veszélyes! 
A méhek és egyéb beporzását végzQ rovarok védelme érdekében virágzási 
idQszakban nem alkalmazható! 
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható! 
Használat után minden védQruházatot ki kell mosni! 
 

5.2. Várakozási idQk:  
5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idQ: 0 nap (száradásig) 

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idQ:  

kultúra várakozási idQ (nap) 
kalászosok (búza, árpa, tritikále, rozs, 
zab) 21  

repce 28 
burgonya 14 
cukorrépa 14 
sárgarépa 7 
saláta 7 
borsó 7 
bab 7 
komló (szárított) 14 

 

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: 

5.3.1. Egyéni védQfelszerelés 

5.3.1.1. ElQkészítQknek: védQruha, védQszemüveg védQkeszty_. 
5.3.1.2. Kijuttatóknak: védQruha, védQszemüveg, védQkeszty_, FFP2 részecskesz_rQ 

félálarc. 

 
5.3.2. ElsQsegélynyújtás: 
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd 
helyszíni elsQsegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. 
 
BQrrel való érintkezés esetén a bQrt bQ vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet 
azonnal, bQ vízzel, legalább 1ő-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 megfigyelQ kezelés 
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 
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5.4. Egyéb környezetvédelmi elQírások: 
Az ivóvízbázisok belsQ védQterületén felhasználni tilos, külsQ védQterületen és a hidrogeológiai védQövezeten 
belül külön engedélyezéstQl függQen használható. 
Mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható! 

 

6. A növényvédQ szer kiszerelése, csomagolása:  
Tároló edény anyaga Kiszerelés térfogata 

Légmentesen záródó fém edény 200 l 

PEHD vagy COEX 5 l 

COEX PA 1 l 

COEX 
PEHD/EV OH 

0,25 l 

COEX 
PEHD/EV OH 0,20 l 

COEX PA PE 50 ml* 
PET EVOH PE  10 ml* (ampulla) 

*a kiszerelések felhasználás szerinti címkézési elQírásai: az 50 ml-es és a 10 ml-
es kiszereléseken kizárólag a burgonya, sárgarépa, saláta, borsó, bab kultúrákra 
vonatkozó elQírásokat szükséges felt_ntetni. 

 

7. A növényvédQ szer eltarthatósága:  
Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megQrzi. 
Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idQ: 3 év 
 
 
8. Forgalmazási kategória:  
50 ml-esnél nagyobb kiszerelések (0,20 l; 0,25 l; 1 l; 5 l; 200 l):  I. 
50 ml-es vagy annál kisebb kiszerelések (50 ml; 10 ml): II. 

  

    Budapest, 2022. november 18. 
Dr. Oravecz Márton 

  elnök 

nevében és megbízásából  

 

 

 

   Dr. Németh Csilla                                        

 osztályvezetQ 

 
P.H. 


