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Az engedélyező hatóság hozzá
forgalomba hozatali és felhaszná

Gazelle Pro rov

A Gazelle Pro rovarölő perme
minden tekintetben az Inazuma
érvényesek. 

Az engedély tulajdonosa kötele
látható módon – a Gazelle P
betűmérettel – feltüntetni a re
legalább 8-as betűméretű szöveg

„A Gazelle Pro rovarölő perme

Inazuma rovarölő permetezősze

A fenti információ feltüntetése a

A növényvédő szer csak a jó
forgalomba, amely a rendelke
referencia szer elfogadott címké

Az ügyfél továbbá köteles a 
átvezetni az Inazuma rovarö
változásokat. 

 

 

Az engedélyezési eljárás díja 50
megfizetni. 
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1537 Budapest, Pf. 407 
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iztonsági Hivatal, mint első fokú élelmiszerlá
ő hatóság) a Sumi Agro Hungary Kft. (1016 B
urope Ltd. (Vintner’s Place 68 Upper Thame
ügyfélnek az Inazuma rovarölő permetezősz
ozó kérelmével kapcsolatban meghozta az aláb

h a t á r o z a t o t: 

 

zájárul ahhoz, hogy az ügyfél a 04.2/7-1/20
nálási engedéllyel rendelkező Inazuma rovar

ovarölő permetezőszer néven is forgalomba ho

etezőszer forgalomba hozatalára és felhaszn
ma rovarölő permetezőszer engedélyokirata s

les a Gazelle Pro rovarölő permetezőszer cso
 Pro betűméretének legalább 30 %-ával, 
referencia szer nevét az azonosító adatok k
egkörnyezetben:  

metezőszer azonos a 04.2/7-1/2012. MgSzH sz

őszerrel.” 

e a megadott betűnagyságokkal a reklámhordoz

jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészítet
kező részben foglaltak kivételével meg kell
kéjével. 

 Gazelle Pro rovarölő permetezőszer címk
arölő permetezőszer engedélyokirat módos

 50.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocs

Ikt. sz.: 04.2/3816
Tárgy: Inazuma rovarölő
forgalomba hozatalának 
Gazelle Pro 
Ügyintéző: 

Oldalak száma:

Mellékletek: 

rlánc-felügyeleti szerv 
 Budapest, Zsolt u. 4.) 
es Street, EC4V 3BJ 
őszer új néven történő 
ábbi  

/2012. MgSzH számú 
arölő permetezőszert 

 hozza. 

nálására vonatkozóan 
 szerinti előírások az 

somagolóeszközén, jól 
, de minimum 12-es 
 között, a következő, 

számon engedélyezett 

ozókon is kötelező. 

ett címkével kerülhet 
ell, hogy egyezzen a 

kéjén haladéktalanul 
osításából következő 

csátott számla alapján 

04.2/3816-2/2017. 
Inazuma rovarölő permetezőszer 

forgalomba hozatalának engedélyezése 
Gazelle Pro permetezőszer néven 
Ügyintéző: Bleicher Edit 
Oldalak száma: 3 oldal 

Mellékletek: - 
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A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében további jogorvoslatnak helye nincs. 
Jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető, a határozat 
közlésétől számított harminc napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságnak kell címezni, de a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál kell 
benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. 
 
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a 
keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhető 
elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani. 
 
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást 
tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye 
nincs. 
 

INDOKOLÁS 

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.” 

 
Budapest, 2017. november 16. 
 

Dr. Oravecz Márton 
elnök 

nevében és megbízásából 
 

P.H. 

 

Jordán László 
igazgató 

 
 
Kapja: 

1. Ügyfél hazai képviselője 
2. Irattár 

(332/2017.) 
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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: 04.2/7-1/2012. MgSzH 

1.2. Növényvédő szer neve: Inazuma 

1.3. Engedélyokirat érvényessége: 2023. december 31. 

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa: SUMI AGRO Europe Ltd. 

Vintner’s Place 68 Upper Thames Street 
EC4V 3BJ London, Egyesült Királyság 

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai 
képviselője: 
 

 

SUMI AGRO Hungary Kft.  
1016 Budapest, Zsolt u. 4. 

2.  A növényvédő szer adatai 
2.1. Növényvédő szer gyártója: Kwizda Agro GmbH 

Werk Leobendorf 

B6, Laaer Strasse/Kwizda-Allee 1 

2100 Leobendorf, Ausztria 

2.2. Növényvédő szer rendeltetése: rovarölő szer 

2.3. Növényvédő szer formulációja:  vízben diszpergálható granulátum (WG) 

2.4. Növényvédő szer összetétele:  

2.4.1. Hatóanyaga                  ISO név               acetamiprid 

                                                CAS szám 135410-20-7 

IUPAC név (E)-N1-[(6-klór-3-piridil)metil]-N2-ciano-N1-  metil-

acetamidin 

2.4.2. Hatóanyaga                   ISO név               lambda-cihalotrin 

                                                CAS szám 91465-08-6 

IUPAC név (S)-α-ciano-3-fenoxibenzil (Z)-(1R,3R)-3-(2-klór-3,3,3-

trifluorprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropankarboxilat     

és 

 (R)-α-ciano-3-fenoxibenzil (Z)-(1S,3S)-3-(2-klór-3,3,3-

trifluorprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropankarboxilat  

tiszta hatóanyagok részaránya: 100 g/kg acetamiprid 

30 g/kg lambda-cihalotrin 
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technikai hatóanyagok specifikációi: acetamiprid 990 g/kg minimum tisztaság 

lambda-cihalotrin 810 g/kg minimum tisztaság 

 

3. Az előírt minőségi követelmények:  

3.1. Hatóanyag tartalom 

3.1.1. Hatóanyag: acetamiprid (HPLC) 

 

10,53 ± 1,0 % (m/m) 
3.1.2. Hatóanyag: lambda-cihalotrin (HPLC) 3,16 ± 0,3 % (m/m) 

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok: Meg kell feleljen a „WG” formuláció FAO 
követelményeinek. 

3.2.1 Tájékoztató adatok: Megjelenés: átlátszatlan, barna granulátum 

pH (1%-os oldatban): 9,9 

Sűrűség (granulátum szabadon öntve): 0,58 g/cm
3
 

 

4.  A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: 

 

Előírt növényvédelmi technológia: 
 

Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a 

területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható 
ki.  Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, 
legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be 
kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell. 
 

Kukoricában a kukoricamoly elleni védekezéseket a lepkék csúcsrajzásáig, a tojásrakás el tt kell 
elvégezni. A rajzás menetét fény-, ill. feromon-csapda segítségével célszerű nyomon követni. A 
kukoricamoly elhúzódó rajzása esetén szükséges lehet a védekezés megismétlése. A kukoricabogár 
imágói elleni védekezés célja a bogarak tojásrakás el tti gyérítése, a jöv  évi lárvakártétel 
mérséklése, valamint a bibeszálak lerágásának, ezáltal a hiányos termékenyülésnek az elkerülése. A 

Kultúra Károsító 

A 

kezelések 
maximális 

száma 

A 

kezelések 
közötti 

min. 

időtartam 

(nap) 

Dózis 

(l/ha) 

Víz 

(l/ha) 

Az 

utolsó kezelés 
fenostádiuma 

kukorica 

(takarmány, 
siló, 

vet mag) 

kukoricamoly, 

amerikai 

kukoricabogár 
2 14 0,15-0,2 300-500 

címerhányás 
vége 

BBCH59 

mustár 

repce-fénybogár, 
ormányosbogarak, 

levéltetvek 

2 14 0,15-0,2 300-500 

zöldbimbós 
állapot 

BBCH51 

repce 

repce-fénybogár, 
ormányosbogarak 

2 14 

0,15-0,2 

250-400 

zöldbimbós 
állapot 

BBCH51 

 

levéltetvek, 

repcedarázs, 
repcebolha 

0,125-0,2 
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védekezést a tömeges rajzás idejére, a bogarak tojásrakása el tti id re kell id zíteni. A bogarak 
rajzásdinamikájáról sárga ragadós csapdák segítségével, a tojásrakásról az imágók tojástartalmának 
egyedi vizsgálatával (a bogarak potrohának enyhe megnyomásával és kézi nagyító segítségével) 
lehet tájékozódni.  
 

Repcében és mustárban a repcebolha és repcedarázs elleni védekezést a kártev k megjelenését l 
kezdve, indokolt esetben a kultúrnövény szikleveles állapotától kezdve célszerű elvégezni. 
Repcebolha esetén a károsított levélfelület ismeretében kell dönteni a védekezések 
szükségességér l.  Repcében és mustárban a tavaszi id szakban repce-fénybogár, repceszár-
ormányos, repcebec -ormányos és levéltetvek ellen a kártev k táblára történ  betelepedési 
id szakában, az imágó létszám figyelemmel kísérése mellett javasolt elvégezni.  

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): > 300 mg/ttkg  - < 2000 mg/ttkg 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes 

Méhveszélyesség: 
Méhveszélyesség toxicitás alapján

: 

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján
: 

mérsékelten kockázatos 

mérsékelten veszélyes 

mérsékelten kockázatos 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles 

 

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján 

GHS Piktogram 

     

Figyelmeztetés: Figyelem 

Figyelmeztető mondatok (H-mondat): 

H302 

H332 

H317 

H400* 

H410 

Lenyelve ártalmas. 
Belélegezve ártalmas. 
Allergiás b rreakciót válthat ki. 
Nagyon mérgez  a vízi él világra. 
Nagyon mérgez  a vízi él világra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 

 

                                                           

 

 Címkén nem feltüntetend  adat 
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Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat): 

P102 

P261 

P270 

P301+P312 

 

P302+P352 

P333+P313 

P391 

P501 

 

Gyermekekt l elzárva tartandó. 
Kerülje a por/permet belélegzését. 
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ /orvoshoz. 
HA B RRE KERÜL: Lemosás b  vízzel. 
B rirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás 
szükséges. 
 

Kiegészítő veszélyességi információ: 
EUH401 

 

 

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

Különleges S-mondatok: 

SP 1 

 

 

SPe 2 

A növényvéd  szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A 

berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! (Kerülje a 
gazdaságban vagy az utakon lév  vízelvezet kön keresztül való szennyez dést!) 
A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízmin ség védelmi 
területeken ne használja! 

 

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizekt l 5 m távolságban tartson meg 

egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél ízeltlábúak védelme érdekében a nem 

mez gazdasági földterülett l 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági 
övezetet! 

 

SPe 8 Méhekre veszélyes! Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési id szaka idején nem 
alkalmazható! 

 

SPo 2 Használat után minden véd ruházatot ki kell mosni! 

 

 

 

5.2. Várakozási idők: 
5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap  

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:  

kultúra várakozási idő (nap) 

repce, mustár 35 

kukorica 56 

 

5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: 

5.3.1. Egyéni védőfelszerelés 

5.3.1.1. Előkészítőknek: vegyi anyag por, permet (aeroszol) ellen véd  (4. típusú) véd ruha, 
növényvédelmi (permetez ) véd kalap, por, vegyi anyag cseppek, 
aeroszol/permet elleni (3-as jelölésű) arcvéd , vegyi anyagoknak 

ellenálló (3. védelmi osztályú) véd kesztyű, véd lábbeli. 
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5.3.1.2. Kijuttatóknak: vegyi anyag por, permet (aeroszol) ellen véd  (4. típusú) véd ruha, 
növényvédelmi (permetez ) véd kalap, por, vegyi anyag cseppek, 
aeroszol/permet elleni (3-as jelölésű) arcvéd , vegyi anyagoknak 

ellenálló (3. védelmi osztályú) véd kesztyű, véd lábbeli. A 

permet/aeroszol belégzésének megel zésére el bbiek mellett FFP2D 
szűr osztályú részecskeszűr  félálarc. 
 

 

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 
szakítani, majd helyszíni els segélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. 
 

5.3.2. Elsősegélynyújtás, terápia: piretroid mérgezés-tüneti megfigyel  kezelés 

5.3.3.Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

 

 

5.4. Egyéb környezetvédelmi előírások: 

Mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható! 
 

6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 
6.1. A kiszerelés térfogata: 0,25 kg; 1 kg; 5 kg 

6.2. A csomagolószer anyaga: PETP / ALU / PE  

 

 

7. A növényvédő szer eltarthatósága: 
Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig meg rzi. 
Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági id : 3 év 

 

 

8. Forgalmazási kategória: II. 

 

 
Budapest, 2018. november 29. 

Dr. Oravecz Márton 

elnök 

nevében és megbízásából 
 

 

Jordán László 

igazgató 

 

P.H. 


