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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) mint élelmiszerlánc-felügyeleti 

szerv, engedélyező hatóság a KWS Magyarország Kft. (9027 Győr, Gesztenyefa utca 4), mint ügyfél 

kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T .  

 

Az engedélyező hatóság az ügyfél kérelmére a Magyarországon forgalomba hozatali és felhasználási 

engedéllyel nem rendelkező Lumisena gombaölő csávázószer szükséghelyzeti forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélyét napraforgó vetőmag csávázásra teljesítmény kísérletek és tenyészkerti felhasználás 

céljából 

 

2020. január 23-től 2020. május 21-ig  

 

engedélyezi.  

 

 

A készítmény alkalmazása az alábbi feltételek teljesülése esetén engedélyezhető: 

 

A készítményre vonatkozó és a termékcímkén feltüntetendő adatok: 

Lumisena (200 g/l oxatiapiprolin) gombaölő csávázószer 

 

Felhasználható a kérelmező saját felelősségére: 

 

 Lumisena gombaölő csávázószer felhasználható napraforgó vetőmag csávázására napraforgó 

peronoszpóra ellen 93,75 µg/mag (max. 65000 mag/ha – 6,1 ml/ha) dózisban, 5-12 l/t csávázólével, 

nedves csávázás formájában a KWS Magyarország Kft. Napraforgó Nemesítő Állomás csávázó 

üzemében más hatásmechanizmusú készítménnyel kombinációban teljesítmény kísérletek és 

tenyészkerti felhasználás céljából. 

 

Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó 

előírások: 

 

Veszélyességi tulajdonságok: 

 

A készítmény LD50 értéke (patkányon):  >5000 mg/ttkg 

 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes 

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles 

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles 

 

Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:  

 

GHS piktogram:     

 

Figyelmeztetés: Figyelem 

Ikt. sz.: 6300/179-2/2020. 
Tárgy: Lumisena gombaölő csávázószer 
szükséghelyzeti forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélye vetőmag 
napraforgóban 
(KWS Magyarország  Kft.) 
Ügyintéző: Szabóné Veres Rita 
Oldalak száma:5 
Mellékletek: - 



 

 

 

 

Figyelmeztető mondatok (H-mondat): 

 

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

 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P- mondat): 

 

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező 

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás

 szükséges. 

 

Kiegészítő veszélyességi információ: 

 

EUH401 Az emberi egészség és környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell 

tartani a használati utasítás előírásait. 

 

 

Különleges-S mondatok: 

 

SP 1 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 utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést! 

 

Kezelt vetőmagvak csomagolásán feltüntetendő előírások 

 

Biztonsági óvintézkedések és kockázat csökkentő intézkedések: 

 

Tilos a csávázott vetőmagot feldolgozott vagy feldolgozatlan állapotban élelmezési vagy 

takarmányozási célra felhasználni! 

 

Általános előírások 

– Gyermekek illetve házi- és vadon élő állatoktól elkülönítve és feltűnő módon megjelölve kell tárolni. 

Megfelelő védőfelszerelés használatával előzze meg a bőrrel való érintkezést illetve a légzőszervekbe való 

bejutását a csávázott vetőmaggal történő munka vagy az eszközök tisztítása során.  

– Szedje össze, vagy földdel takarja be az elszóródott vetőmagot. Előzze meg a felszíni vizek károsodását. 

 

Vetés előtt 

– Kerülje a porral való érintkezést a vetőmagos zsákok felbontása, illetve a vetőgépek feltöltése és leürítése 

közben. A vetőmagos zsák alján esetlegesen előforduló port semmi esetben se töltse bele a vetőgépbe. Ne 

kezelje felül az egyszer már csávázott vetőmagot. 

 

Vetés közben 

– Mindig a területegységre előírt vetőmag mennyiséget alkalmazza. Erős szélben ne vessen csávázott 

vetőmagot. Pneumatikus vetőgépek esetében a magokról esetlegesen ledörzsölődő port, megfelelő 

csővezetékkel (deflektor), a talaj felszínére vagy a barázdába kell levezetni. 

– A vadállomány védelme érdekében, vetéskor fordítson figyelmet a vetés mélységére, hogy a csávázott 

vetőmag földdel teljesen be legyen fedve, kiváltképp a táblák szélein és a sorok végén.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Vetés után 

– A környezet károsításának megelőzése érdekében szedje össze az üres vetőmagos zsákokat és a felesleges 

vetőmagot. Az üres vetőmagos zsákokat és a maradék vetőmagot a jogszabályban leírtak szerint kell 

ártalmatlanítani! A kimaradó felesleges vetőmagot minden esetben az eredeti zsákokba tegye vissza, az üres 

zsákokat más célra ne használja fel. 

 

Biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások (vetőmag csomagolásán) 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok a 1272/2008 EK rendelet alapján  

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

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

 

 

 

Különleges S mondatok 

SPe 5 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szerrel kezelt 

szaporítóanyagot teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a 

növényvédő szerrel kezelt vetőmag a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva! 

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

illetve a talajfelszínen maradt növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot! 

 

 

Egyéb környezetvédelmi előírások a végfelhasználó (csávázott vetőmag kijuttatója) részére: 

A növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyag nem vethető a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag 

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

 

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

belül külön engedélyezéstől függően használható. 

 

Várakozási idők: 

Munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap 

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Napraforgóban előírásszerű felhasználás esetén élelmezés-

egészségügyi várakozási idő betartása nem szükséges.  

 

 

Munkaegészségügyi óvórendszabályok: 

Javasolt munkavédelmi eszközök: 

 

csávázás védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg vagy arcvédő 

vetés védőkesztyű 

 

Intézkedés baleset esetén: 

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

majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. 

 

Elsősegélynyújtás, terápia: 

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

azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni kell. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a szájat 

vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.  

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés 

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs. 

 

 



 

 

 

A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 

 

A kiszerelés térfogata: 200 liter, 500 liter, 1000 liter 

A kiszerelés csomagolása: HDPE, IBC tartály 

 

Forgalmazási kategória: I. 

 

A növényvédő szer eltarthatósága: 

Eredeti zárt csomagolásban, száraz hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év. 

 

A kezelések pontos helyéről és idejéről az engedélytulajdonos legkésőbb a kezelést megelőző napon kötelesek 

tájékoztatni a területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási 

hivatalát. 

 

A szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási időszak letelte után az ügyfél köteles a veszélyes 

hulladéknak minősülő maradék készletek piaci kivonásáról gondoskodni. 

 

A növényvédő szer csak e határozat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített 

címkével kerülhet forgalomba. 

 

A szükséghelyzeti engedélyben jóváhagyott készítmény felhasználásakor az általános munkavédelmi 

óvórendszabályokat és a környezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani. 

 

A hatósági eljárás díja összesen 150.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles megfizetni. 

 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

 

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a határozat közlésétől számított 

harminc napon belül a NÉBIH-hez kell benyújtani. 

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

elektronikus úton a http://anyk.nebih.gov.hu oldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK 

nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.  

 

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

tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 

 

 

Indokolás  

 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 

Budapest, 2020. január 23. 

 

 

 

 

Jordán László 

igazgató 

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

