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

szerv, engedélyező hatóság az Agroterm Kft. (8182 Peremartongyártelep, Pf. 29.) ügyfél kérelmére indult 

hatósági eljárásban meghozta az alábbi 

 

 

H A T Á R O Z A T O T .  

 

Az engedélyező hatóság a fenti ügyfél kérelmére a Magyarországon nem engedélyezett  IPAM 40  (40 % 

metám-ammónium) gázhatású talajfertőtlenítő szer (gyártó:Agroterm Kft.) szükséghelyzeti forgalomba 

hozatalát és felhasználását szabadföldön burgonya, dohány, sárgarépa, zeller, petrezselyemgyökér 

kultúrában,  gyümölcsösökben (alma, körte csonthéjas  gyümölcsűek, bogyósok), szőlőben, dísznövény 

kultúrákban, hajtatott zöldségfélékben (paprika, paradicsom, uborka, sárgarépa, zeller, petrezselyemgyökér) 

és palánta előállításban a talaj fertőtlenítésére, talajból fertőző gombák, állati kártevők és gyomok elleni 

védekezésre 

 

2019 . április 1-jétől 2019. július 29-ig  

 

engedélyezi.  

 

A fentiek értelmében szükséghelyzeti engedéllyel felhasználható a Magyarországon nem engedélyezett 

IPAM 40 a fenti területeken talajból fertőző gombák, nematódák, drótférgek, pajorok és egyéb rovarok és 

gyomok ellen 3 évente egy alkalommal, a területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és 

talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalában (a továbbiakban: járási hivatal) történő felhasználói 

regisztrációval.  

 

A regisztrált  felhasználói kör saját felelősségére a készítmény az alábbiak figyelembe vételével használható 

fel: 

 

 IPAM 40 (40 % metám-ammónium) gázhatású talajfertőtlenítő szer. 

 

Veszélyességi tulajdonságok: 

 

A készítmény  LD50 értéke (patkányon):   972 mg/ttkg 

 

Vízi szervezetekre való veszélyesség:  kifejezetten veszélyes 

 

Méhveszélyesség: rendeltetésszerű felhasználás esetén nem jelölésköteles  

 

 

Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles 
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Tárgy:IPAM 40 általános  talajfertőtlenítő szer 
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Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján: 

 

GHS piktogram:        

Figyelmeztetés: Veszély 

 

Figyelmeztető mondatok (H-mondatok): 

 

H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 

H302 Lenyelve ártalmas. 

H332 Belélegezve ártalmas. 

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H335 Légúti irritációt válthat ki. 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

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

 

 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok): 

 

P234 Az eredeti edényben tartandó. . 

P261 Kerülje gőzök/permet belélegzését. 

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 

 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

P301+P312  LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal  forduljon 

  TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. 

 

 

P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre  

 kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy 

 könnyen tudjon lélegezni.  

 

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

 . 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladék-   

 lerakóba szállítás szükséges. 

 

EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. 

 

Különleges S- mondatok: 

 

SPe1 A talajvíz védelme érdekében ezt, vagy metám hatóanyagot 

 tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon 

 a területen 3 évente egynél többször, illetve nagyobb mennyiségben, 

 mint 3 évente egyszer 153 kg/metám/ha. 

 

SPe2 A talajvíz és a vízi szervezetek védelme érdekében működő 

 drénezett talajokon, homoktalajokon és fokozottan érzékeny területeken 

 ne használja! 

 

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 levő vízelve- 

 zetőkön keresztül való szennyeződést! 



 

SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m

 távolságban tartson meg egy kezeletlen növényzettel borított biztonsági

 övezetet. 

  

SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni. 

 

Egyéb környezetvédelmi előírások: 

 

Az előírt kockázat csökkentő intézkedéseken kívül egyéb korlátozás nincs. A kiürült és tisztított 

csomagolóeszközök újra felhasználása tilos! 

 

 

 

A készítmény felhasználását a hatóság az alábbiak szerint engedélyezi: 

 

Felhasználható: 

a  regisztrált termelők saját felelősségére: 

 szabadföldi és hajtatott zöldségkultúrákban (burgonya, sárgarépa, zeller, petrezselyemgyökér, 

paprika, paradicsom, uborka, gyümölcsösökben (alma, körte, csonthéjasok, bogyósok (szamóca, 

málna, ribiszke), palánta előállításban, dísznövények termesztésében, palántaágyak fertőtlenítésére 

vetés előtti talajfertőtlenítésére a talajból fertőző kórokozók (Fusarium spp, Verticillium spp, 

Rhizoctonia spp, Pythium spp. Sclerotinia spp, Armillaria spp.), fonálférgek (Meloidogyne spp.) és 

egyéb állati kártevők és gyomok ellen legfeljebb 42 ml/m
2
 dózisban. Szabadföldön a készítmény 

injektálással és csepegtető  öntözéssel, zárt termesztő berendezésben csepegtetéssel jutatható ki. A 

csepegtető öntözésnél a talajt gázzáró fóliával kell takarni. 

 Szabadföldön a készítményt rögmentes nedves talajra kell kijuttatni és 25-30 cm mélyen azonnal be 

kell dolgozni. A kezelést 5 ºC alatti talaj hőmérsékleten nem szabad elvégezni. A behatási idő  a 

talaj hőmérsékletétől függően  7-18 nap.  melynek leteltével a talajt alaposan szellőztetni kell (1-3 

hét). A palánták, az ültetvényanyag kiültetése előtt a területen a talaj vegyszermentességéről 

zsázsamag próbacsíráztatásával kell meggyőződni. A készítmény ismételt felhasználása a kezelt 

területen 3 éven belül tilos! 

 

Zárt térben történő alkalmazáskor a gázosítás veszélyére vonatkozó információt tartalmazó 

figyelmeztető táblákat jól látható helyen kell kihelyezni. A gázosítószer behatási ideje alatt a 

helyiséget el kell hagyni. A maradék növényvédő szeres készleteket a gyártó köteles visszavenni a 

felhasználóktól. 

 

Várakozási idők: 

Munkaegészségügyi várakozási idő: 4 nap 

Hajtatott és szabadföldi zöldségfélékben, szaporítóanyag-termesztésben,  gyümölcsösökben és dísznövény- 

termesztésben előírásszerű felhasználás esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő (é.v.i). betartása nem 

szükséges. 

 

 

Munkaegészségügyi óvórendszabályok: 

 

Az alkalmazás  során előírt védőeszközök, illetve a felsoroltakkal legalább egyenértékű védelmet nyújtó 

eszközök előkészítőnek és kijuttatónak: védőoverall, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli (gumicsizma). 

Légzésvédelem: szabadföldön A2P3 betéttel ellátott félálarc és védőszemüveg. Üvegházban: A2P3 betéttel 

ellátott teljes álarc. 

Kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, a tömény szer belégzését, szembe, bőrre jutását, esetleges 

lenyelését. 

Alkoholt a szer felhasználása előtt, alatt és azt követően fogyasztani szigorúan tilos! 



 

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: 

. 

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés. 

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs 

 

A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása: 

a kiszerelés térfogata/tömege: 50 l  

 

Forgalmazási kategória: I. 

 

A növényvédő szer eltarthatósága: 

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 1 év. 

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

elkészített címkével kerülhet forgalomba. 

 

A készítmény felhasználásának további feltétele felhasználói regisztráció  végrehajtása a járási hivatalban.  

 

A korlátozott forgalomba hozatali és felhasználási időszak letelte után a forgalomba hozó Agroterm Kft. 

köteles a veszélyes hulladéknak minősülő maradék készletek piaci kivonásáról gondoskodni. 

 

Jelen határozat alapján a forgalomba hozó köteles a forgalmazott növényvédő szer készletekről a NÉBIH 

NTAI részére legkésőbb 2019. augusztus 31-ig jelentést készíteni. 

 

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 jelen 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 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. 

 

 

 

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

