
N4elléklet a 01.2l1608-21201 7. NEBIH szátlú hatálozatlroz

Káposztafélékben csírakori betegségek ellen a készítményt száraz (kisebb magílerulyiség) r,agy nedves
csár,ázássai leiret felr,inni a l.etőma_qok f-eltiletér,e. Kiültetés eiőtt a palánták _l1,ökerét ajárrlott beáztatrri a

készítrnérrl,ből készült szuszpenzióba. peronoszpóra és alternáriás betegség ellen tr-rár a palántanel,eléskor
jar.asolt megkezdeni az áIlománl,pernretezést. A kitiltetést köl,etően. legfeljebb 4 leveles állapotig. párás

csapadékos időben jal,asolt a permetezést e_ul,szer megisnrételni.

Gl,ökérzöldségekben (sárgarépa. petrezselyem. zeller. pasztinák) csírakori betegségek ellen a

készítrnérrlt száraz (kisebb rnagrnennl,iség) vagy nedves csávázássa1 lehet felvinni a vetőmagok
felületére.
Sárgarépában és gumó előállítás céljából termesztett zellerben a levélfoltosságok ellen a szabadfloldi
l,édekezéseket 3-,{ lornbleveles állapotban javasolt rnegkezdenr, nrajd szükség szerint 3-4 alkalornmal
rr-regisrr-rételrli. Gurrrós zellerben tnár a palár-itanevelés időszakában célszerű megkezdeni az

á1 1 ornényp ennetezést.

Pázsitokban és gl,epekben csírakori betegségek ellerr a készítrnén..f száraz (kisebb lnagmennyiség) l,agy
nedves csár,ázással lehet t-elr,irrr'i a l,etőnragok felületére. A készítménY rlegetációban a beállt gyepre
pernretezés va,er.beöntözés forrrrájábar-r lehet kijuttatrri. A r,édekezéseket 1e_calább 10"C lrőmérséklet felett
kell elr,égezni. Tavasszal 2 kijuttatás jal,asolt 1 hónapos időközzel. golfpáll,ák esetén 3 l,agl,több
kezelésre lelret szükség 1.1 napos fordulól,al. Osszel és nl,áron a kezelést 1-1 alkalornrnal jal,asolt
eh,égeziri, goifpályákon szintén 2 r,agy több kezelésle lehet szükség.

Erdészeti és dísznör.én1, csemetekertekben csirakori betegségek ellen a készítmén5i. száraz (kisebb
magn"}ennyiség) r,agy nedr-es csár.ázással 1ehet felvinni a vetőmagok felületére. A gl,ökeleket illetve a

_el.ökérnl,aki részt feúőző kórokozók ellen kiültetés előtt javasolt a csenleték g5,ökerének beáztatása a

készítrnén,v oldatában. Kiüitetést köl,etően a nör,énlr.édő szer1 gombás betegségek ellen beöntözés
(fehérperrész) r,ag1, permetezés forrrrájában javasolt kijuttatni 1brtőzési veszélltell,zetíőI f|iggően 7-14
napos időközzel.

Hatásrrrechanizmus : N{ikroorganizmust tatía7naző készítnr ény.

Légi kijuttatás: nemengedélyezett.

5. Az entberre, állatra, körn|gig1l,e való veszéIyességre és a biztonsűgos .fblltasználásra vonatkozó
eIőírrisok:

5.1. Ve szélyessé gi besoro lás

I. Ve s zély e s s é gi tulaj do ns ág o k :

A készítmény p.o. LDso értéke (patkányon):

Y fui szerv ezetekre való veszélyesség :

Méhveszélyesség:

Méhveszély esség íoxicitás alapj án- :

Méhv eszély es s é g ko ckázatb ec s l é s al apj án- :

T űzl eszé|yes s égi b es o ro lás :

5.1.

> 2000 mg/ttkg

nem jelölésköteles

nem jelölésköteles

nem jelöléski)teles;

nem jelőlésköteles

nem jelölésköteles

- 
címkén nem felttirrtetendő adat
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Melléklet a 0.1.2l'1608 -2i2017. NÉBIH szánrú határozathoz

5.1.2. Ves:,éIye5r6r1 besorolús a I272/2008/EK rendelet alap.ján:

GHS piktogram: -

Figrelnleztető mondatok / H-mondatok: -

ót i nt é zk e d é sr e t, o n atk o zó m o n d at o k / p -mondatok :

P102 Gl-errnekektőI elzárr-a taltarrdó.
P270 A terrrrék használata közbelr tilos enni, inni l,agy dolrányozni
P233 Az edén1, szorosan lezárya tarlandó.
P280 Védőkeszt_r,ű. r,édőruha. szetnr,édő/arcl,édő l-rasználata kötelező.
P301+P330+P331 LENYELES ESETEN: a szálat ki kell öblíteni. TILOS hánltatni.
p304+p340 BELÉLEGzÉS pSPrÉN: A, érintett szernély friss levegőre kell r.intri és oh-an

nlugalrni testhelyz.etbe kell helyezni. hogy könrryen tudjorr 1élegezrri.

P302+P352 HA BORRE KERUL: Lemosás bő szappanosyízzel
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetétr: Több percig tarló ól,atos öblítés yizze\. Adott esetben a

kontaktlencsék eltár,olítása, lra könnygn rnegoldható, Az öblítés fol1tatása.
P501 A tarlalornl'csornagolás ellrelyezése lrulladékként: r,eszélyes hulladéklerakóba szállítás

szükséges.

Ki e g é s zít ő y e s zé b, e s s é gi ittform á ci ó :

EUH401 Az emberi egészség és a körlyezet veszélyeztetésének eikerulése érdekében be
kell tartarri a hasznáIati utasítás előírásait.

EUH208 Pytlium oliganclrunt M]-t tartalmaz. Allergiás reakciót r,álthat ki.

Kü lönlege s S -m o n d ato kz

SP 1 A nör,énvr,édő szenel r,agy annak csornagolóeszközérrel ne szennyezze a

vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszírri vizek közeléberr!
Kerülje a gazdaságbatr vag1,- az utakon 1er,ő l,ízelr,ezetőkön keresztül r-aló
szennl,eződést!

SPe 3 Avízi szen,ezetek r,édelrne érdekében a felszíni vizektől 5 m tár.olságbarr
taflson meg eg), kezeletlen. nöl énvzettel borított (lehetőleg zár,t g,vep)

biztonsági öl,ezetet!

E gl,é b kö ru! exg6: édelnú e l őírás o k :

Az il,ór,ízbázisok belső r,édőterületén felhasználni tilos. külső r,édőterületen és a hidrogeológiai
r-édőör,ezeten belü1 külön errgedéll-ezéstől f|iggőerr haszrrálható.

5.2. Vúrakozási idők:

5.2.]. ]Ittnkaegészségtigl:i 1,c],,rlrc:ási idő; 0 nap

:. 2. 2. Élettnezés-egész.ségíig,i l,árakozási itlő ;

Előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.
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5. 3. Mu n kae gé szsé gü gyi óv óren d s--abúIyokz

5. 3. l. Eg,éni l,édőfels:erel és

5. 3. ]. 1. előkészítőknek: vegyszer (por) behatolással szemben ellenálló (6-os típusú) védőruha,
növényvédelmi (permetező) védőkalap, vegy1 anyagoknak ellenáiló (3.

védelmi osztályú) védőkesztyű, por elleni (4-es jelölésű) védőszemüveg,
F F P 2 D szúr ő o sztályú r é s ze c sk e szűr ő f éIáIar c .

5.3.].2. kijuttutóhlak: \.egyszer (por) belratolással szemben ellenálló (6-os típusú) l,édőruha.
nör,énl.r,édelrni (pernretező) r,édőkalap. \,eglri anyagoknak ellenálló (3.

l,édelmi osztáll,ú) r,édőkesztl,ű. por elleni (4-es jelöiésű) r,édőszemür-eg.

FFP2D szúrőosztáh,ú részecskeszűrő lélálarc.

Mérgezéskor, ailergiás rrregbetegedés esetén. vagy annak gyanújakor a nrunkát azonnal félbe kell
szakítani. rnajd lrell.színi elsősegéll.nl,újtás után orvosi. intézeti ellátást kell biztosítani,

5.3.2, Terállia; általános eljárás. tür,eti nregfigl,elő kezelés

5. 3. 3. Elletltlrtyűü : specifikus antidótuma rrirrcs

6. A ttövéttl,védő szer kiszerelése, csomagoldsa:

6.1. a kiszerelés térfogata/tömege: 5, 50, 100, 250, 500 g

6.2.. a csorrragolóeszkőz anyaga: PE zacskó. papír doboz

7. A növénl,védő szer eltartltutósága:

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási í-eltételek rnellett 1egalább két ér-ig rnegőrzi,
Tájékoztató adat: A gl,árró által \,állalt eltarthatósági idő: 2 év.

8. Forgalntazási kategória: III

Budapest, 2017. május 5.

Dr. OraveczMárton
elnök

nevében és megbízásából :

a)

ü?

,§

P,H.


