CÍMKESZÖVEG
Információk, magyarázatok
Növényvédő szer neve
Szerforma (formuláció)
Hatóanyag megnevezése,
koncentrációja
Rendeltetése
Forgalomba
száma

hozatali

Címkén feltüntetendő kifejezések és
információk tartalmi, ill. formai
követelményei
CATANE

Emulzióképző Koncentrátum (EC)
795 g/l Paraffin olaj 96,9 m/m%
(finomított ásványolaj C17-30)
Lemosó permetezőszer alma, körte, kajszibarack,
őszibarack, szilva, ringló, cseresznye, meggy
kultúrák védelmére
engedély Forgalomba hozatali engedély száma:
MgSzHK 02.5/586/1/2008

Forgalmazási kategória megjelölése

Forgalmazási kategória: III

Az engedélyokirat tulajdonosa (név,
cím, telefonszám)

Az engedélyokirat tulajdonosa, a növényvédő szer
gyártója: TOTAL Fluides
24 cours Michelet; La Defense 10
92069 PARIS La Défense Cedex, Franciaország

Engedélyokirat tulajdonos hazai
képviselete, vagy címkéért felelős
személy az 547/2011 EU rendelet
alapján (név, cím, telefonszám)
(válasszon)

Engedélyokirat tulajdonos hazai
TOTAL Lubricants Hungary Kft.
2040 Budaörs, Neumann János u. 1.
Telefon: Tel.: 06-23-507-500
www.total.hu

Forgalmazó
(név, cím, telefonszám)

Forgalmazó:
Arysta LifeScience Magyarország Kft.
1036 Budapest Lajos u. 66.
Telefon: 06-1-335-2100
www.arysta.hu

Gyártási idő (év, hó, nap) válasszon
Gyártási szám
Kiszerelő (csak akkor feltüntetendő
amennyiben
hazai
kiszerelés
történik) (név, cím, telefonszám)
Kiszerelés ideje „A
csomagolóeszközön található.”)
Eltarthatóság (eltér az
engedélyokiratban szereplő
szövegtől, ezt kérjük használni)
Kiszerelési egység (valamennyi
kiszerelési egység feltüntetendő)

Gyártási idő: (hónap/év)
Gyártási szám:
Kiszerelő:
Agrokémia Sellye Zrt. 7960 Sellye, Sósvertikei út,
Telefon: 06-88-455-045

képviselete:

Kiszerelés ideje: (hónap/év)
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz,
hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2
év.
Nettó tartalom: 1l, 5l, 10 l, 20l, 50 l, 60l, 1000 l
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EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A
BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI
Veszélyt jelző piktogramok

Figyelmeztetés

Veszély
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
>5000mg/ttkg
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem
jelölésköteles
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

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.”

Munkaegészségügyi
óvórendszabályok

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni
vagy dohányozni.
P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal
forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy
orvoshoz.
P331 TILOS hánytatni.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:
veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
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 vízvezetőkön keresztül való
szennyeződést!)
SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell
mosni!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a
felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy
kezeletlen biztonsági övezetet!
Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az előírt kockázatcsökkentő intézkedésen kívül
egyéb korlátozás nem szükséges.
Munkaegészségügyi óvórendszabályok:
Egyéni védőfelszerelés:
Előkészítőknek és kijuttatóknak:
növényvédelmi
védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg
vagy arcvédő, védőlábbeli.
Munka közben többszöri kézmosás, munka
végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó és
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felsőruha váltása szükséges.
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy
annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell
szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás (lásd:
ásványolaj mérgezés) után orvosi, intézeti ellátást
kell biztosítani.
Terápia:
tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.
Várakozási idők:
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.
Várakozási idők (napokban megadva)
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
alma, körte, csonthéjasok (kajszibarack, őszibarack,
szilva, ringló, cseresznye, meggy) 21 nap.

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK:

Kultúra

Károsító

A kezelések
évenkénti
maximális
száma

Két kezelés
között
eltelt
minimális
időtartam
(nap)

2

15

1-2,5
(2,5 %
zöldbimbós
állapotig
BBCH 56
1%
pirosbimbós
állapotig
BBCH 58)

1000

pirosbimbós
állapotBBCH 58

2

15

1000

fehérbimbós
állapotBBCH 58

2

15

1-2,5
(2,5 % zöldbimbós
állapotig
BBCH 56
1%fehérbimbós
állapotig
BBCH 58)
1-2,5

A kijuttatáshoz
szükséges
víz
mennyiség
szer
l/ha
mennyiség

Az utolsó
kezelés
fenostádiuma

% (V/V)

alma

körte

csonthéjasok
(kajszibarack,
őszibarack,
szilva, ringló,
cseresznye,
meggy)

piros
gyümölcsfatakácsatka,
pajzstetvek,
levéltetvek

piros
gyümölcsfatakácsatka,
pajzstetvek,
levéltetvek

piros
gyümölcsfatakácsatka,
pajzstetvek,
levéltetvek

1000

virágbimbók
megjelenéseBBCH 55

Házi kerti felhasználás (0,1-0,25 l készítmény 10 l vízhez)
Előírt növényvédelmi technológia
A készítmény a tojás alakban telelő piros gyümölcsfa-takácsatka és levéltetvek, valamint a
pajzstetvek elleni védekezésre alkalmazható. A készítmény a piros gyümölcsfa-takácsatka és
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levéltetvek tojásait, illetve a tojásból kikelt lárvákat, valamint a pajzstetvek áttelelő alakjait
pusztítja el.
Az alma és körte egérfüles és zöldbimbós fejlettségi állapota között 2,5 %-os, az alma
zöldbimbós és pirosbimbós, illetve a körte zöldbimbós és fehérbimbós fenológiai stádiuma
között 1,0 %-os töménységben kell a készítményt kipermetezni.
Cseresznyében, meggyben, kajszibarackban, őszibarackban, szilvában és ringlóban a
permetezést a virágbimbók megjelenéséig kell elvégezni.
Más növényvédő szerrel történő permetezés után 21 nap elteltével juttatható ki a Catane,
illetve más készítménnyel csak 21 nap elmúltával javasolt permetezni. A permetezés során
ügyelni kell a vesszők, ágak, rügyek teljes permetlé-borítottságára.
A szükséges permetlémennyiség az ültetvény korától, művelési módjától és az alkalmazott gép
típusától függően változhat. A permetlé-mennyiségének esetleges változtatása mellett- a
töménysége mindig a fenológiai állapotnak megfelelő legyen. Permetezéskor a
léghőmérséklet 5-25 °C között, a levegő relatív páratartalma 30 % fölött legyen.
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: 06 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.
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