
Magma - CÍMKESZÖVEG 
 

Információk, magyarázatok 

Címkén feltüntetendő kifejezések és 

információk tartalmi, ill. formai 

követelményei 

Növényvédő szer neve Magma 
rovarölő permetezőszer 

A Magma azonos a 04.2/732-1/2018. NÉBIH számon engedélyezett Trebon OSR rovarölő 

permetezőszerrel. 

Szerforma (formuláció) EC – emulzióképző koncentrátum 

Hatóanyag megnevezése, 

koncentrációja (g/l, vagy g/kg és ez 

tömegszázalékban is kifejezve; 

m/m%) 

Hatóanyag: etofenprox 

287,5 g/l etofenprox 

30,1±1,5% (m/m) etofenprox 

Rendeltetése a felhasználás célja 

szerint 
rovarölő szer (őszi káposztarepce) 

Forgalomba hozatali engedély száma  

(Az engedélyokirat kiadásakor kapott 

határozat számának szerepeltetése 

kötelező, a többi feltüntethető; a helyes 

sorrend: sorszám, majd az engedélyt 

kiállító hatóság rövidítése) 

 

6300/130-2/2020 NÉBIH 

Forgalmazási kategória megjelölése Forgalmazási kategória: II. 

Az engedélyokirat tulajdonosa, (név, 

cím, telefonszám) 

Az engedélyokirat tulajdonosa: Certis Europe B.V. 

PO box 607, 3500 AP Utrecht, Stadsplateau 16, 3521 

AZ Utrecht, The Netherlands 

A növényvédő szer gyártója: (név, 

cím, telefonszám) 

A növényvédő szer gyártója:  

Certis Europe B.V. (The Netherlands) 

Forgalmazó: 

(név, cím, telefonszám) 

Forgalmazó: Certis Europe BV Magyarországi 

Fióktelepe, 1132 Budapest, Váci út 30. 6. em., 

Magyarország 

Gyártási idő (nap, hó, év, vagy év, 

hó, nap) válasszon 

Gyártási szám 

Gyártási idő: a csomagolóburkolaton található nap, 

hó, év 

Gyártási szám: a csomagolóburkolaton található 

Eltarthatóság (eltér az 

engedélyokiratban szereplő 

szövegtől, ezt kérjük használni) 

Eltarthatóság:  

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, 

szabályos növényvédő szer raktárban 3 év. 

Kiszerelési egység (valamennyi 

kiszerelési egység feltüntetendő) 

Nettó tartalom: 100 ml, 500 ml 



EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A 

BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI  
Veszélyt jelző piktogramok 

 

 

 

 

Figyelmeztetés 

 

 

 

 

H-, P- és különleges S-mondatok és 

Kiegészítő veszélyességi információk 

(EUH401-es mondatot a címke elején 

kérjük feltenni a kód nélkül; lásd: 

kötelezően feltüntetendő mondatok 

alább) 

 

( Abban az esetben, ha készítmény 

besorolása H mondatot nem tartalmaz, 

akkor a címkeszövegen nem 

feltüntetendő a címsor.  

A P102, P270 mondatok az I. és a II. 

forgalmi kategóriák esetében 

választhatóak, de III. forgalmi 

kategória esetén kötelező feltüntetni. 

Amennyiben az engedélyokiratban 

lévő munkaegészségügyi előírások 

lefedik az adott P mondatot, akkor az 

elhagyható.) 
 

 

Egyéb környezetvédelmi előírások: 

Ha nincs egyéb környezetvédelmi 

előírás, a következő mondatot kell 

szerepeltetni: „Az előírt 

kockázatcsökkentő intézkedésen kívül 

egyéb korlátozás nem szükséges.” 

 
 

VESZÉLY 

A p.o. LD50 érték (patkány): > 2000 mg/ttkg 

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles. 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten 

veszélyes. 

Méhveszélyesség: kifejezetten kockázatos. 

 

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos 

lehet. 

H315 Bőrirritáló hatású. 

H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja. 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan 

tartó károsodást okoz. 

P260 A gőzök/permet belélegzése tilos. 

P263 A szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal 

való érintkezést. 

P270 A termék használata közben tilos enni, inni 

vagy dohányozni. 

P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata 

kötelező. 

P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: A 

szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 

P305+P351+P338+P310 SZEMBE KERÜLÉS 

esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha 

könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 

Azonnal forduljon orvoshoz.  

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: 

veszélyeshulladék-lerakóba szállítás 

szükséges. 

Különleges S-mondatok 

SP1 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 lévő vízelvezetőkön keresztül való 

szennyeződést! 

 



SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a 

felszíni vizektől 30 m távolságban tartson meg egy 

kezeletlen biztonsági övezetet, amelyből legalább  

10 m növényzettel borított zárt gyep! 

Spe8 Méhekre veszélyes! 

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelmi 

érdekében virágzó kultúrában nem alkalmazható! 

Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte 

esetén vagy abban az esetben, ha a házi méhek a 

kezelendő területet bármely okból látogatják nem 

alkalmazható. 

Egyéb környezetvédelmi előírás: Az ivóvízbázisok 

belső védőterületén felhasználni tilos, külső 

védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül 

külön engedélyezéstől függően használható. A nem 

cél ízeltlábúak védelme érdekében a permetezés 

során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni. 

Munkaegészségügyi 

óvórendszabályok 

Munkaegészségügyi óvórendszabályok: 

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű, 

szemvédő/arcvédő. 

Kijuttatóknak: védőkesztyű, szemvédő/arcvédő (zárt, 

túlnyomásos gépkabinban nem szükséges) 

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy 

annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 

szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után 

orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. 

Elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés esetén a 

bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe 

jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-

20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült 

tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két 

pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. 

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés 

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

Várakozási idők (napokban megadva) 

Munka-egészségügyi várakozási idő: 0 nap 

(száradásig) 

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 

őszi káposztarepce: előírásszerű felhasználás esetén 

megállapítása nem szükséges. 

Felhasználásra vonatkozó előírások:  

Kultúra Károsító 

A 

kezelések 

évenkénti 

maximális 

száma 

Két kezelés 

között 

eltelt 

minimális 

időtartam 

Dózis 

(l/ha) 

Permetlé 

(l/ha) 

Kezelés ideje 

(fenológiai állapot 

szerint) 

őszi 

káposztarepce 

repceszár-ormányos 

nagy repceormányos, 

repcebecő-ormányos 

repce-fénybogár 

2 7 nap 0,2 200-300 tőlevélrózsás 

állapottól 



zöldbimbós 

állapotig 

BBCH 18-51 

Előírt növényvédelmi technológia:  

A készítmény a méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási 

időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén 

nem alkalmazható!  

Repceszár-ormányos, repcebecő-ormányos, nagy repceormányos és repce-fénybogár ellen az 

imágók betelepedéskor, a károsítók egyedszámának folyamatos figyelemmel kísérése alapján 

célszerű a védekezést elvégezni. Amennyiben szükséges, a permetezést 7 nap elteltével meg 

lehet ismételni. A kezelést legkésőbb rejtett bimbós állapotban lehet elkezdeni és a zöldbimbós 

állapot kezdetéig be kell fejezni. 

A permetlé előkészítése során a háromnegyed részig vízzel feltöltött tartályba kell betölteni a 

megfelelő mennyiségű szert. Ezután kell betölteni a tartályba a még szükséges mennyiségű 

vizet. Folyamatos keveréssel kell biztosítani a megfelelő keveredést.   

Az etofenprox ingerület átvitelt befolyásoló, nátrium csatorna módosító, kontakt hatású 

piretroid hatóanyag, IRAC besorolása „3A”. 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett 

 

Az alábbi mondatokat kötelező feltüntetni a címkén: 
Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani 

a használati utasítás előírásait.  

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy 

megértette! 

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató 

Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: +36 80 201 199 

CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek 

listája megtalálható a http://www.cseber.hu címen 

Tel.: +36 1 340 4888 
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos! 

 

GYÁRTÓI AJÁNLÁS  

Nem tartalmazhat az okirattal ellentétes információkat. 

 

  



 

 
 

Azonosítási adatok  Címkén feltüntetendő kifejezések 

és információk tartalmi, ill. formai 

követelményei 

Növényvédő szer neve és szerforma Magma 

EC – emulzióképző koncentrátum 

A Magma azonos a 04.2/732-1/2018. NÉBIH számon engedélyezett Trebon OSR rovarölő 

permetezőszerrel. 

Hatóanyag megnevezése, koncentrációja (g/l, 

vagy g/kg és ez tömegszázalékban is kifejezve; 

m/m%) 

Hatóanyag: etofenprox 

287,5 g/l etofenprox 

30,1±1,5% (m/m) etofenprox 

Rendeltetése rovarölő szer (őszi káposztarepce) 

Engedély száma: 6300/130-2/2020 NÉBIH 

Gyártó 

Engedély tulajdonosa 

Forgalmazó  

Gyártó: Certis Europe B.V., Hollandia 

Engedélytulajdonos: Certis Europe 

B.V., Hollandia 

Forgalmazó:    Certis Europe BV 

Magyarországi Fióktelepe, 1132 

Budapest, Váci út 30. 6. em., 

Gyártási idő (nap, hó, év)  

Kiszerelési idő (nap, hó, év) 

Gyártási idő: az elsődleges 

csomagolóburkolaton található:  

Kiszerelési idő: az elsődleges 

csomagolóburkolaton található:   
Gyártási szám Gyártási szám: a csomagolóburkolaton 

található 

Veszélyt jelző piktogramok és Figyelem/Veszély 

  
VESZÉLY 

Eltarthatóság (eltér az engedélyokiratban 

szereplő szövegtől, ezt kérjük használni) 

Eltarthatóság: Eredeti, zárt 

csomagolásban, száraz, hűvös helyen, 

szabályos növényvédő szer raktárban 3 

év. 

Kiszerelési egység 100 ml 

Forgalmi kategória Forgalmi kategória: II. 

Használat előtt olvassa el a mellékelt tájékoztatót! 


