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forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének módosítása
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Mellékletek: Forgalomba hozatali és
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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a
továbbiakban: engedélyező hatóság) a Sumi Agro Hungary Kft. (1016 Budapest, Zsolt u. 4.) által
képviselt Nippon Soda Co., Ltd. (2-1,2-chome, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8165, Japán)
ügyfél részére a Mospilan 20 SP rovarölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:
Az engedélyező hatóság a Mospilan 20 SP rovarölő permetezőszer 15904/2003. FVM számú
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett
– az alábbiak szerint adja ki, melyben jelen határozat 4., 5.3.2. és 6. pontja tartalmaz új előírásokat.
I. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:
Kultúra

őszi
káposztarepce

mustár,
olajretek

napraforgó

Károsító
repcebolha,
repcedarázs, repcefénybogár, repcebecőormányos, repceszárormányos
repcebolha,
repcedarázs, repcefénybogár, repcebecőormányos, repceszárormányos
levéltetvek

A
kezelések
maximális
száma

2

2

1

A kezelések
között eltelt
minimális idő
(nap)

Dózis
(kg/ha)

Permetlé
(l/ha)

Az utolsó
kezelés
fenostádiuma

14

0,15-0,2

300-400
(légi 80)

virágzás
(BBCH 67)

14

0,15-0,2

300-400
(légi 80)

virágzás
(BBCH 67)

300-400

szármegnyúlás
végétől a
virágzat
elkülönüléséig
(BBCH 40-53)

-

0,15-0,2

Őszi káposztarepcében, mustárban és olajretekben a védekezés szükségességéről a repcefénybogarak és az ormányosok egyedszámának felmérése alapján lehet dönteni. Növényenként 5
repce-fénybogár előfordulása esetén javasolt a védekezést elvégezni. Ismétlődő betelepedés
esetén 14 nap múlva a permetezés megismételhető. A permetezést 300-400 l/ha vízmennyiséggel
célszerű elvégezni. Javasolt a permetlébe nedvesítő szert adagolni. A repce-fénybogár elleni
kezelések a területen előforduló egyéb károsítók (repceszár-ormányos, repcebecő-ormányos)
ellen is hatásosak.

6300/252-1/2021. NÉBIH
Repcedarázs esetében a fiatal lárvák, míg a repcebolha esetében a betelepülő imágók ellen kell a
permetezéseket időzíteni, a növény szikleveles – néhány lombleveles állapotában.
A kártevők nagyobb egyedszáma esetén a nagyobb dózist kell használni. A repce virágzása
idején, illetve ha a védendő táblán virágzó gyomok, vagy annak környezetében más virágzó
kultúra található, a szer 0,15-0,2 kg/ha dózisban nappali permetezéssel kijuttatva a méhekre nem
veszélyes. A kijuttatást légi úton, 80 liter/ha permetlémennyiség felhasználásával javasolt
elvégezni.
Napraforgóban károsító levéltetvek ellen a szármegnyúlás végétől (BBCH 40) a virágzat
elkülönüléséig (BBCH 53) terjedő időszakban védekezhetünk. A védekezést az első kis kolóniák
megjelenésekor indokolt elvégezni. A levéltetű-betelepedés ideje a lombozat rendszeres vizuális
megfigyelésével, valamint sárgatállal vagy ragadós sárgalappal végzett csapdázással állapítható
meg. A szükséges permetlé mennyiségét a lombozat méretének megfelelően kell megválasztani.
A készítmény tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként alkalmazva,
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.
Az acetamiprid nikotin acetilkolin receptor serkentő neonikotinoid (IRAC Mode of Action
Classification: 4A), felszívódó hatásmechanizmusú rovarölő szer hatóanyag.
Légi kijuttatás: őszi káposztarepcében, mustárban és olajretekben 80 l/ha permetlé
felhasználásával.
II. Az engedélyokirat 5.3.2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
5.3.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
Kultúra

Várakozási idő (nap)

őszi káposztarepce, mustár, olajretek

56 nap
előírás szerinti felhasználás esetén
korlátozás nem szükséges

napraforgó

III. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:
6.1. A kiszerelés térfogata/tömege: 1 kg, 2 kg, 5 kg
6.2. A csomagolószer anyaga: alumínium tasak papírdobozban, karton gyűjtőben

A jelen módosítást megelőző előírások szerint készült címkével a kereskedelmi forgalomban
található készletek legfeljebb 2021. szeptember 1. napjáig forgalmazhatók, felhasználásuk az
eltarthatósági idő végéig engedélyezett.
Az ügyfél köteles eddig az időpontig a forgalomban maradó tételek csomagolóeszközén a
megváltozott feltételeket öntapadó kivitelű kiegészítő címkével átcímkézni, ezzel egyidejűleg az
elkészült, forgalomba került kiegészítő címkét az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából
benyújtani. A kiegészítő címkének tartalmaznia kell a jelen határozat számát (6300/252-1/2021.
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NÉBIH), a szer nevét (Mospilan 20 SP rovarölő permetezőszer) és a módosított okirati pontok
szövegét.
A határozat kézhezvételét követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani
elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.
Az engedély módosítási eljárás díja 185.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla
alapján megfizetni.
Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.
A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított
harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH)
kell benyújtani.
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
Az ügyfél hazai képviselete 2020. november 30. napján benyújtott kérelmében a Mospilan 20
SP rovarölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélynek módosítását kérte
napraforgó kultúrára történő kiterjesztés céljából, valamint kezdeményezte a készítmény
felhasználási köréből törölni az almát, a körtét, a cseresznyét, a meggyet, a szilvát, az
őszibarackot, a nektarint, a kukoricát, a burgonyát, a dohányt, a paprikát, a paradicsomot, a
tojásgyümölcsöt, az uborkát, a cukkinit, a salátát, a bimbóskelt, a fűszernövényeket, a
dísznövényeket és az erdészeti kultúrákat.
Az engedélyező hatóság az engedélyokirat módosítását támogatja, mivel Magyarországon a
Mospilan 20 SG készítmény 2016 óta engedélyezett napraforgóban károsító levéltetvek elleni
védekezésre, és az ügyfél a Mospilan 20 SP-re vonatkozó kérelemében a napraforgóra a
Mospilan 20 SG engedélyezett dózisának megfelelő adaggal és azonos technológiai előírásokkal
kérte a készítmény felhasználását. A kérelemben az ügyfél által kezdeményezett
visszavonásokhoz az engedélyező hatóság hozzájárul és a módosított okiratot ennek megfelelően
adja ki.
A növényvédő szerek engedélyezésének közösségi szabályairól a növényvédő szerek forgalomba
hozataláról valamint a 79/117 EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül
helyezéséről szóló 1107/2009/EK rendelet (továbbiakban: EK Rendelet) rendelkezik.
Az engedélyező hatóság az újabb növénykultúrában (napraforgó) történő felhasználásra
benyújtott kérelem alapján indult eljárásban megállapította, hogy fennállnak az engedély
módosításának az EK Rendeletben meghatározott feltételei, ezért az EK Rendelet 45. cikke,
továbbá a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről,
valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló
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89/2004. (V. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) eljárásra vonatkozó részletszabályai alapján
a rendelkező részben foglaltak szerint, nemzeti hatáskörben a Mospilan 20 SP rovarölő
permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének újabb növénykultúrában való
felhasználásra történő kiterjesztése mellett döntött. Jelen határozatban a napraforgó kultúrára
terjesztette ki a rovarölő permetezőszer engedélyét. Ezzel egyidejűleg az almát, a körtét, a
cseresznyét, a meggyet, a szilvát, az őszibarackot, a nektarint, a kukoricát, a burgonyát, a
dohányt, a paprikát, a paradicsomot, a tojásgyümölcsöt, az uborkát, a cukkinit, a salátát, a
bimbóskelt, a fűszernövényeket, a dísznövényeket és az erdészeti kultúrákat az ügyfél kérésének
megfelelően törölte.
A címkézésre vonatkozó rendelkezés az EK rendelet 65. cikkén, valamint az EK rendeletnek a
növényvédő szerek címkézésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról
szóló 547/2011/EU rendeleten, továbbá a R. 30. §-án alapul.
Jelen eljárás díja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei
kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj
fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet 8.2.2. és 8.10.1.2.
pontja alapján került megállapításra.
Az engedélyező hatóság határozatát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló
22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, és a földművelésügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 12.) Korm. rendelet 17. §
(1) bekezdésének d) pontjában és a (2) bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében eljárva,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. §
(1) bekezdésének és 81. § (1) megfelelően hozta.
A jogorvoslat lehetősége az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló
2017. évi I. törvény 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1)
bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény 608. §, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont
aa) alpontja és b) pontja alapján biztosított.
Budapest, 2021. január 29.
Jordán László
igazgató
P.H.

Kapja:
1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár
(34/2021.)
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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 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:

15904/2003. FVM

1.2. Növényvédő szer neve:

Mospilan 20 SP

1.3. Engedélyokirat érvényessége:

2024. december 31.

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:

Nippon Soda Co., Ltd.
2-1,2-chome, Ohtemachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8165, Japán
Sumi Agro Hungary Kft.
1016 Budapest, Zsolt u. 4. I. em

1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai
képviselője:
2. A növényvédő szer adatai:
2.1. Növényvédő szer gyártója:

Nippon Soda Co., Ltd.
2-1,2-chome, Ohtemachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8165, Japán

2.2. Növényvédő szer rendeltetése:

rovarölő permetezőszer

2.3. Növényvédő szer formulációja:

vízoldható por - SP

2.4. Növényvédő szer összetétele:
2.4.1. hatóanyag

ISO név acetamiprid
CAS szám 135410-20-7
IUPAC név (E)-N1-[(6-klór-3-piridil)metil]-N2-ciano-N1metilacetamidin

tiszta hatóanyag részaránya 200 g/kg
3. Az előírt minőségi követelmények:
3.1. hatóanyag tartalom
3.1.1. hatóanyag: acetamiprid (HPLC)
3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok:

20,0 ± 1,2% (m/m)
Meg kell felelnie az SP formuláció „FAO”
követelményeinek
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4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:
Kultúra

őszi
káposztarepce

mustár,
olajretek

napraforgó

Károsító
repcebolha,
repcedarázs, repcefénybogár, repcebecőormányos, repceszárormányos
repcebolha,
repcedarázs, repcefénybogár, repcebecőormányos, repceszárormányos
levéltetvek

A
kezelések
maximális
száma

A kezelések
között eltelt
minimális idő
(nap)

Dózis
(kg/ha)

Permetlé
(l/ha)

Az utolsó
kezelés
fenostádiuma

14

0,15-0,2

300-400
(légi 80)

virágzás
(BBCH 67)

14

0,15-0,2

300-400
(légi 80)

virágzás
(BBCH 67)

300-400

szármegnyúlás
végétől a
virágzat
elkülönüléséig
(BBCH 40-53)

2

2

1

-

0,15-0,2

Őszi káposztarepcében, mustárban és olajretekben a védekezés szükségességéről a repcefénybogarak és az ormányosok egyedszámának felmérése alapján lehet dönteni. Növényenként 5
repce-fénybogár előfordulása esetén javasolt a védekezést elvégezni. Ismétlődő betelepedés esetén 14
nap múlva a permetezés megismételhető. A permetezést 300-400 l/ha vízmennyiséggel célszerű
elvégezni. Javasolt a permetlébe nedvesítő szert adagolni. A repce-fénybogár elleni kezelések a
területen előforduló egyéb károsítók (repceszár-ormányos, repcebecő-ormányos) ellen is hatásosak.
Repcedarázs esetében a fiatal lárvák, míg a repcebolha esetében a betelepülő imágók ellen kell a
permetezéseket időzíteni, a növény szikleveles – néhány lombleveles állapotában.
A kártevők nagyobb egyedszáma esetén a nagyobb dózist kell használni. A repce virágzása idején,
illetve ha a védendő táblán virágzó gyomok, vagy annak környezetében más virágzó kultúra található,
a szer 0,15-0,2 kg/ha dózisban nappali permetezéssel kijuttatva a méhekre nem veszélyes. A kijuttatást
légi úton, 80 liter/ha permetlémennyiség felhasználásával javasolt elvégezni.
Napraforgóban károsító levéltetvek ellen a szármegnyúlás végétől (BBCH 40) a virágzat
elkülönüléséig (BBCH 53) terjedő időszakban védekezhetünk. A védekezést az első kis kolóniák
megjelenésekor indokolt elvégezni. A levéltetű-betelepedés ideje a lombozat rendszeres vizuális
megfigyelésével, valamint sárgatállal vagy ragadós sárgalappal végzett csapdázással állapítható meg.
A szükséges permetlé mennyiségét a lombozat méretének megfelelően kell megválasztani.
A készítmény tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként alkalmazva, 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.
Az acetamiprid nikotin acetilkolin receptor serkentő neonikotinoid (IRAC Mode of Action
Classification: 4A), felszívódó hatásmechanizmusú rovarölő szer hatóanyag.
Légi kijuttatás: őszi káposztarepcében, mustárban és olajretekben 80 l/ha permetlé felhasználásával.
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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):

1000 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:

nem jelölésköteles

Méhveszélyesség toxicitás alapján*:
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:

mérsékelten veszélyes
nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:

nem jelölésköteles

*Címkén nem feltüntetendő adat.


5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS Piktogram

Figyelmeztetés:

Figyelem

Figyelmeztető mondatok (H-mondat):
H302
H400
H410

Lenyelve ártalmas.
Nagyon mérgező a vízi élővilágra.*
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

*Címkén nem feltüntetendő adat

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):
P102
P270
P301+P312
P391
P501

Gyermekektől elzárva tartandó.
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
LENYELÉS
ESETÉN:
Rosszullét
esetén
forduljon
TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ/orvoshoz
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 előírásait.
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5.2. Különleges S-mondatok:
SP1

SPe 3

A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A
berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a
gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m, légi kezelés esetén 100
m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet.
A nem cél-ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől
10 m, légi kezelés esetén 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági
övezetet!

5.3. Várakozási idők:
5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
5.3.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
Kultúra

Várakozási idő (nap)

őszi káposztarepce, mustár, olajretek

56 nap

napraforgó
5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:
5.4.1. Egyéni védőfelszerelés
Előkészítőknek védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg, FFP3SL részecskeszűrő félálarc,
védőlábbeli, védőkalap
Kijuttatóknak

védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg, FFP3SL részecskeszűrő félálarc,
védőlábbeli, védőkalap

5.4.2. Elsősegélynyújtás, terápia: Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a
munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd. Általános eljárás)
orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Terápia: Tüneti-megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs
5.5. Egyéb környezetvédelmi előírások:
A készítmény tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként kijuttatva
méhekre veszélyes, ebben az esetben méhkímélő technológia alkalmazása szükséges!
Ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai
védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően felhasználható.

6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:
6.1. A kiszerelés térfogata/tömege: 1 kg, 2 kg, 5 kg
6.2. A csomagolószer anyaga: alumínium tasak papírdobozban, karton gyűjtőben
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7. A növényvédő szer eltarthatósága:
Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.
Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év
8. Forgalmazási kategória:

III.
Budapest, 2021. január 29.

Jordán László
igazgató
P.H.
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