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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) mint élelmiszerlánc-felügyeleti
szerv, engedélyező hatóság a Dow AgroSciences Hungary Kft. (2040 Budaörs, Neumann János u. 1) mint
ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
Az engedélyező hatóság a Dow AgroSciences Hungary Kft. kérelmére a Magyarországon nem
engedélyezett Viballa (3,0% halauxifen-metil, gyártó: Dow AgroSciences 67410 Drusenheim,
Franciaország) gyomirtó permetezőszer szükséghelyzeti forgalomba hozatalát és felhasználását parlagfű
(Ambrosia artemisiifolia) ellen 60 000 ha napraforgóban földi alkalmazással, a területileg illetékes megyei
kormányhivatalnál rögzített termelői regisztrációval
2020. május 01-től 2020. július 31-ig
engedélyezi.
A készítmény alkalmazása az alábbi feltételek teljesülése esetén engedélyezhető:
Viballa (3,0 g/l halauxifen-metil) gyomirtó szer.
Veszélyességi tulajdonságok:
A készítmény LD50 értéke (patkányon):
Vízi szervezetekre való veszélyesség:
Tűzveszélyesség:
Méhveszélyesség:
Méhveszélyesség toxicitás alapján*
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*

5000 mg/ttkg
kifejezetten veszélyes
nem jelölésköteles
nem jelölésköteles
nem jelölésköteles
nem jelölésköteles

* Címkén nem feltüntetendő adat
Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram:
Figyelmeztetés:

Veszély

Figyelmeztető mondatok (H-mondat):
H315

Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemkárosodást okoz.
Nagyon mérgező a vízi élővilágra*.
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.

H318
H400
H410

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P- mondat):
P280
P302+P352
P305+P351+P338+310

P391
P405
P501

Védőkesztyű/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.
HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő vízzel.
SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.
Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
Elzárva tartandó.
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:
SP1

SPo2
SPe3

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!
Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy
kezeletlen biztonsági övezetet!
A nem-cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m távolságban
tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai
védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
Felhasználható a kérelmező saját felelősségére:
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!


Napraforgó kultúrában a készítményt posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 6 leveles
állapotától a vegetatív növekedési stádium végéig (csillagbimbós állapot előtt) 1,0 l/ha-os dózisban
200-300 l/ha lémennyiséggel földi géppel kijuttatva. Hagyományos és herbicid toleráns napraforgó
hibridekben egyaránt alkalmazható. A készítmény levélen keresztül fejti ki a hatását, ezért a
kijuttatását arra az időpontra kell időzíteni, amikor a parlagfű teljes mértékben befejezte a csírázást.
A készítmény kijuttatására optimális időpont a parlagfű 6-8 leveles fejlettsége, de a parlagfű 30 cmes nagyságáig hatékonyan alkalmazható a túlfejlett gyomnövény elleni védekezésre. A Viballa
hatékonyan irtja a fehér libatopot és a selyemmályvát is. A készítményt önmagában kell kijuttatni,
más növényvédő szerrel nem keverhető. Más gyomirtó szerek használata után legkorábban 7-10 nap
múlva alkalmazható. A kezelést követően néhány napig a napraforgón a levélnyél lankadását lehet
megfigyelni, ami 1 hét alatt termésveszteség nélkül eltűnik.

Várakozási idők:
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Munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap
Napraforgóban előírásszerű felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő (é.v.i.) betartása nem
szükséges. A megengedett szermaradék határértéket az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK
rendelete állapítja meg.
Munkaegészségügyi óvórendszabályok:
Javasolt munkavédelmi eszközök:
előkészítőnek
kijuttatónak

védőruha, védőkesztyű, védő szemüveg vagy
arcvédő
védőkesztyű, védő szemüveg, vagy arcvédő
(zárt
túlnyomásos
gépkabinban
nem
szükséges)

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. Hánytatni tilos!
Terápia: tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.
A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:
a kiszerelés térfogata/tömege: 5,0 literes kanna
Forgalmazási kategória: I.
A növényvédő szer eltarthatósága:
Eredeti zárt csomagolásban, száraz hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.
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 kérelmező a jelen határozat alapján köteles a forgalmazott növényvédő szer készletekről a NÉBIH NTAI
részére legkésőbb 2020. október 31-ig jelentést készíteni.
A kérelmező köteles a kezelés időpontjáról - annak megkezdése előtt - tájékoztatni a kormányhivatalt.
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.
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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 22.

Jordán László
igazgató
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