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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsófokú élehniszerlánc-felügyeleti

szerv, és mint
zonális átvevó tagállam engedélyezó hatósága (a továbbiakban: engedélyezó hatóság), a Belchim Crop
Protection Hungary Kft. (1724 Budapest, Jagelló úf 14.) által képviselt Belchim Crop Protection
NV/SA (Technologielaan 7, B-7840 Londerzeel, Belgiurn) ügyfél kérehnére - az Ausztria, mint zonális
ér1ékelö fagëilam által elvégzett értékelésre alapozva - az Onyx gyomirtó permetezöszer forgalomba
hozatali és felhasználási engedélyének kiadása lfugyátban indult hatósági eljárásban meghozta az alátbbi

HATÁRO ZATOT

Az

engedélyezó hatóság az Onyx gyomirtó permetezószer forgalornba hozatali
engedélyét az alëhbi elöírásokkal adja ki:

1. A

és felhasználási

növënyvéclö szer engedélyokirat uzonosítdsi sdstai:

számø:
1.2. Növényvéclõ szer neve:
1.3. Engedélyokirat érvényessége:
1.4. Engedétyokírat tulajdonosø:
1.1. Engedélyokirøt

04.211294-112017.
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Onyx
2031. december 31.

Belchim Crop Protection NV /SA
Technologielaan 7, B -18 40 Londerzeel,
Belgiurn

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képvisel6je.' Belchim Crop Protection Hungary Kft.
ll24 Budapest, Jagelló vt 14.

2.

A

növényvéclö szer adatai:

Belchim Crop Protection NV /SA

2.1. Növényvédí szer gydrtója:

Technologielaan 7 B -1840 Londerzeel, Belgium

2.

2. Növényvédï szer rendeltetése :

gyomirtószer

2.

3. N övényv éd õ szer fo r mulációj ø :

emulzióképzó koncentrátum (EC)

2.4. Növényvédö szer összetétele:

2.4.1.

hatoarryag

ISO név
CAS szám

IUPAC nét,

piridát
55512-33-9
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3. Minfiségi követelmények:
3.

3.

I. Hatóanyag tartalont
3. I. I . piridát (HPLC-UV)

56,07 + 2,34

2. Fizikai-kétniai tulaj dons agok:

Meg kell felelnie azEC formuláció FAO követehnényeinek.

Táj ékozr aró j eII e gíí ada t ok;

o/o

(mlm)

Megielenés: világosbarna színú, enyhe szagi, homogén folyadék
Lobbanáspont: 59oC
pH (1%-os emulzió,20oC): 5,6
Dinamikai viszkozitás (40"C): 15,9 mPa.s
Felületi feszültség (hígítatlan készítmény, 20oC): 33,4 mN/rn
Relatív súrúség (20"C): 1,07
Tartós habképzódés (1 perc): 18 rnl

4. Felltøszttdlásra von atkozó elöírdsok :

Kultúrø

Károsíttí

kukorica
(takarmány)

magról kelö kétszikú
gyornnövények

Dózís

Permetlé

(/lta)

(UIta)

1,5

200-400

Kezelés ideje

(fenológiøí állapot
szerint)
3 leveles állapottól 6
leveles állapotig
(BBCH 13-16)

Elóírt növényvédelmi technoló gia:
A készítmény egy vegetációs idószakban csak eg,, alkalomntal használható!

Kukoricában (takarmány) a készítrnény a kultúmövény

3

leveles állapotától

6

leveles állapotig

alkalmazható 1,5 llha dózisban.
A magról keló kétszikú gyomnövények 2-4 valódi leveles korukban alegérzekenyebbek a készítményre.
Jól itja a szörös disznóparéj (Amaranthus retro;flexr.rs), fehér libatop (Chenopodium album), pokolvar
libatop (Chenopodium polyspermum), csattanó maszlag (Datura stramonium) és egynyári szélfii
(Mer curialis annua) faj okat.

A készítménynek Íarlós hatásq nincs, csak a kezelés idején meglévó gyomokat pusztítja el

A

pennetezést 250-300 mikronos cseppmérettel, 2 bar nyomással
h õmërs ékl eten tilos k ezeln i, a fo k o zott Jitotoxicítd s i ves zély mistt.

kell végrehqtani, 25oC feletti

A permetlélrez nedvesítilszer, ill. míítrágyø houdaddsa tilos!

Normál vetésváltás esetén a betakarítást követóen, illetve a kultúmövény kipusztulása esetén sincs
veszélye az :utóv etemény károsodásának.

A piridát hatóanyag a HRAC ,,C", fotoszíntézis gátló herbicidek a PS-il fotokémiai
herbicidcs oporton be'lül

a

fenit-piridazon hatoønyagcsoportba s orolható.

Légí kíj uttøttis : nem engedélyezett

2
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5. Az emberre, állatra, környezetre vøló veszélyességre és a bíztortstigos felltøsznóldsrct vonøtkozó
el6írások:
5.

1. Veszélyességí besorolás:

5. 1.

1. Veszélyességi tulaj do n srig o k :

A készítmény p.o. LDso értéke (patkányon):

> 2000 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

kifej ezetten veszélyes

Méhveszélyesség:

nern jelölésköteles

Méhveszéb¡esség toxicitás ølapjánr

Méht

es z éb¡ es s

;

ég ko ckázatb ecs\ é s al apj an*

Túzveszélyességi besorolás

;

nem

jelölësk)teles

nem

jelölésköteles

tuzv eszélyes folyadék (3. kategória)

:

5.1.2. Veszélyességi besorolds ø 1272/2008 EK rendelet ølapján:

II

GHS piktogram

Veszély

Figyelmeztetés
F i gy el m e zt et 6 mo n d ato k/H -m

IJ226
H315
H317
H319
H370
H400H410
Ovintézkedésre

o

n dato k

:

Tíizveszélyes folyadék és gö2.

Bórinitáló hatású.
Allergiás bóneakciót válthat ki.
Súlyos szeminitâciót okoz.
Károsítja a szerveket (idegrendszer).
Nagyon mérgezö avizi élóvilágra.
Nagyon mérgezö avízi élöv1lâgra, hosszan tartó károsodást okoz.
vo

nqtko zó mondøto HP-mo ndato k:

P260

HótóI, forró felületektóI, szikrátóI, nyílt lángtól és más gyujtóforrástól távol tartandó.
Tilos a dohányzás.
A gözöklpermet belélegzése tilos.

P280

Védökesztyú/védóruh al szemv édö hasznâlata kötelezó

P302+P352
P305+P351
+P338

HA BÓRRE KERÜL: Lemosás bö vízzel.
SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több perci glørtó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben
kontaktlencsék eltávolítâsa, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P307+P311

Expozício esetén: fordulj on orvoshoz.
Bórinitáció esetén: orvosi ellátást kell kémi.
Ha a szemirntâció nem múlik el: orvosi ellátást kell kémi.
A kiömlött anyagot össze kell gyújteni.
Elzârva tárolandó.
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szëúlítâs

P2l0

P332+P313
P337+P313
P391
P405
P501

szükséges.
-

Címkén nem feltüntetendó adat
3
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:

Az emberi

egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell
tartani a hasznëÅati utasítás elóírásait.

5.2. Különleges S-mondatok:

SPl

A növényvédó szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze avizeke|t A
berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a
gazdasâgban vagy az utakon levó vízelvezetökön keresztril való szennyezödést!

SPe 2

A talayíz védelme érdekében rnúködó drénezett talajokon, homoktalajokon (Aranyféle kötöttség, Ka<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminóség
védehni területeken ne használja!

SPe 3

A vízi

SPo 2

Hasznéiat után rninden védóruházatotki kell mosni!

szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektól 50 m távolságban tartson
meg egy kezeletlen biztonsági övezetet, melyból legalább 10 m növényzettel borított
(zârt gyep),7So/o-os elsodródáscsökkentó szórófej egyidejú alkalmazësa rnellett!

5.3. Egyéb körn)tezetvédelmi elöírdsok:

A nem cél növények védelme érdekében a permetezés

során fellépó elsodródásra figyelemmel kell

lenni!

5.4. Várakoztísi id6k
5.4.I . Munkaegészségügyi t árakozåsi idó. 0 nap (száradásig)
5.4. 2. Elelmezés-egészségügyi yárakozósi idó :

5.

kultúra

várakozási idó

kukorica (takarmány)

elóírás szerinti felhasznâléts esetén nem
szükséges

5. Munkøegészségügyi óvórendszabályok:

I. Egyéni védófelszerelés
5.5.1.1. Elókészítóknek: védókesztyú, védóruha,

5. 5.

5.5.1.2.

Kijuttatólmak:

szemvédö
védókesztyú, védóruha, szemvédö
(zéñ, t,tlnyomáso s gépkabinb an nem szüks

é

ges

)

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azomal felbe kell
szakítani, majd helyszíni elsósegélynyújtás után orvosi , intézeti ellátást kell biztosítani.
5.5.2. Elsósegélynyújtás: Böruel való érintkezés esetén a bórt bö vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal,bö vízzel,legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyel,ës esetén, ha
a sérült tudatánál van, a szâjiú vizzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást
biztosítani . Hánytatni tilos !
Terápia: tüneti megfigyeló kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

4
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6. Kíszerelés, csomøgolás :
6.
6.

I. Kiszerelés térfogata/tömege
2. Csontagolószer nnyaga :

1

liter;5 liter;

10

liter; 2}liter

HDPE/PA

Eltorthotósdgi id6: ftzlkai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig
megörzi.
Tâjekoztató adat: A gyiúó által vállalt eltarthatósági idó: 2 év
7.

8. Forgølmazásí køtegóría:

A

L

növényvédó szer csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, az engedélyezési eljárás során

jóvëthagyott címketerv alapjétn elkészített círnkével kerülhet forgalomba.

Az

engedélyezési eljárás díja 1.500.000 Ft, amelyet azugyfélmegfrzetett.

Jelen határozat ellenközigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A

hatârozat felülvizsgálata jogszabálysér1ésre hivatkozással kérhetó a Fóvárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságtól a hatërozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlënc-biztonsági Hivatal elleni kereset

indításával.
A keresetlevelet a felülvizsgálni kért hatátrozat közlésétöl szâmított harminc napon belü1, az engedélyezö
hatóságnáI, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldernényként kell postára adni.

INDOKOLAS

Az ügyfél

2015. december 22. napjân benyújtott kérelmében az Onyx gyomirtó permetezószer
forgalomba hozatah és felhasználási engedélyének kiadását kérte az engedélyezö hatóságtól, a zonális
értékeló tagëilam Ausztria ér1ékeló jelentésére és a 3658. szamon, 2015. október 28-án kiadott
engedélyére hivatkozva (Onyx).

Továbbá 2016. október 6-án és 2016. december 23-ân az ngyfél kiegészító adatokat nyújtott be az
ökotoxikológiai és kömyezeti fej ezetekre vonatkozóan.

A

növényvédö szerek engedélyezésének közösségi szabáúyairol a nöt,ényt,édó szerek forgalontba
hozataláról valamint a 79/117 EGK és a 9l/414/EGK tqnácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséról szóló
1 107/2009/EK rendelet (tottábbiakban: EK Rendelet) rendelkezik.

Az ügyfél az EK rendelet 33-37. cikke szennti

eljárás részeként a kérelmet vízsgëúó tagëilam âltal
elkészített értékelö jelentés kiadását követóen a magyarorszâgi engedély megadására nyújtott be kérelmet
az engedélyezö hafósâghoz. Az EK Rendelet 33. cikke szerinti adatokat az értékelö tagállamhoz förténö
benyújtással egyidejúleg Magyarorszâg, mint átvevö tagëúlam, 2014. január 8-ánkaptameg.
5
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Az engedélyezó hatóság a benyújtott kérelem alapjén indult eljárásban rnegállapította, hogy fennëilnak

az

engedély kiadásának az EK Rendeletben meghatârozott feltételei.

Az engedélyezö hatósâg az EK Rendelet 36. cikk (2) bekezdése és 37. cikk @ bekezdés, valamint

a

nöt,ényt,ëdó szerekforgalomba hozaÍalának és.felhasználásának engedélyezéséró1, valantinÍ a nöt,ényt,édó
szerekcsomagolásáró|, jelöléséró1, rárolásáról és szállításáról szóló 89/2001. (V.15.) FVMrendeletnek(a
továbbiakban: A.) az eljátrâsra vonatkozó részletszabâlyai alapjân a rendelkezö részben foglaltak szerint a
forgalomb a hozatali és felhasznál ási engedél y rne gadás áról döntött.

Az

engedélyezó haróság az Onyx gyomirtó permetelilszer forgalomba hozatali és .þlhasználási
engedélyët ø pirídát ltatóanyag 2016. január l. napján hatábtba lépeÍÍ megújírásáÍ követóen éryényes
yëgpontokat tartalmozó dokutnentáció alapjón adta ki.

Az

engedély érvényességi idejéröl az

EK Rendelet 32. cikk

(l)

bekezdése alapjëtn rendelkezett az

engedélyezó hatóság.

Az

eltartlratósági idóról (felhasználhatósági idó) és az engedélyes nytlatkozata szerint vállalt
eltartlratósági idó feltüntetéséról a.R. 30. S (10) bekezdése alapjëtnrendelkezettazengedelyezö hatóság.

A

növényvédö szer oszlëúyozâsëthoz az anltqg6k és ket,erékek osztdlyozásáró1, címké2,!séról és
csontagolósáróL, a 67/548/EGK és qz 1999/45/EKirányelv ntódosításáról és haÍályon kítùl helyezéséró|,
talamint az 1907/2006/EK rendelet ntódosításáról szóló 1272/2008/EK rendeletet vette figyelembe az
engedélyezó hatóság.

Az ,.egyéb környezetvédelmi elóírások" meghatározâsáthoz

a

219/2004 (VII. 21.) és a 123/1997. (14L 18.)

Ko r mány r end e I e t elóírásait vette fi gyel embe az engedélyezó ható ság.

A

cínkézésre vonatkozó rendelkezés az EK rendelet 31. cikk (2) bekezdésén, a 65. cikkén, valaminf az
1107/2009/EK európai parlantenli és Íanácsi rendeletuek a növényttédö szerek címkézés,áre yonatkozó
köveÍelntények tekintetében ÍörÍénó végrehajrásáról szoló 547/201 1/EU rendeleten alapul.

engedélyezési eljárási díjat a Nemzeti Elelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, yalamint a megyei
kormánlthivaÍalok mezógazdasági szakigazgalási szert,ei elótt kezdeményezeft eljárásokban fizelendó
igazgaÍási szolgáltatási díjak mértékéróL, vqlamint az igazgaÍási szolgáltatósi díj fizetésének szabályairól
szóló 63/2012. (WI. 2.) VM rendelet l. mellékletének 8.5. pontja alapján állapította megaz engedélyezó

Az

hatóság.

A

csomagolási hulladékok kezelésére, ártalmatlanítâsára, a not,ényt,édó szerrel szennyezetÍ
csomagolóeszköz-hullad,ékok kezelés,lr(íl szóló 103/2003. (IX.ll.) FVM rendelet elöírásait szükséges
alkalmazni.

Az engedélyezó hatósâghatërozatâtaNetnzeti Elelmiszerlítnc-biztonsagi Hivatalrol szóto 22/2012 (II. 29.)
Korm. rendelet 3.ç (l) bekezdésében,5. $ (l)bekezdés c) pontjában,8. $ (1)bekezdésében és 33. $ (1)
bekezdésében biztosított jogkörében el1ëtwa, a közigazgqtási hatósági efárás és szolgáltatás óltalános
szabályaíról szóló 2004. étti CXL. törvény (a tovóbbiakban: Ket.) 71.$ (1) bekezdés,ének és a 72. $-ának
megfelelöen hozta meg.

6
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fellebbezés lehetósége a Ket. 100. ç (I) e) pontja alapjëtn került kizârënra, a bírósági felülvizsgálat
lehetöségéról szóló tá$ékoztatëts aKet. 100. S Q) és 109. S (I)bekezdésén alapul.

A

Budapest, 2017. április 21

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megb

Jordán

P.H.
KapJ
1.

2.

Ugyfél
Irattër
(t0812017.)
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