AGROPON
Emulzióképzõ permetezõszer adalékanyag gyomirtó szerekhez
95% technikai fehérolaj
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése
érdekében tartsa be a használati utasítást!
Felhasználás elõtt olvassa el
a használati utasítást a címkén!
Gyártja és az engedélyokirat tulajdonosa:
Agrokémia Sellye Zrt., Sellye
Forgalmazza: Arysta LifeScience Magyarország Kft.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Telefon: 36-1-335-2100
www.arystalifescience.hu

Javasolt növényvédelmi technológia:
Felhasználható cukorrépa posztemergens gyomirtása
során, Betasana SC, Beetup Trio és Viking 700 SC
gyomirtó szerekhez, 0,5–1,0 l/ha mennyiségben, a
cukorrépa 2–4 leveles fenológiai stádiumától, a gyomnövények fejlettségéhez igazítva.
A permetezéshez szükséges vízmennyiség 200–300 l/ha.
Állományban legyengült répát tilos a kombinációval
kezelni!
A kezelés elvégzése nem ajánlott erõs napsütésben
és 25°C hõmérséklet fölött.
Munkaegészségügyi óvórendszabályok:
Egyéni védõfelszerelés elõkészítõknek: munkaruha,
védõkalap, védõkesztyû, laboratóriumi arcvédõ. Kerülni
kell a szer elcsepegését, elfolyását, szembe, bõrre jutását,
belégzését, lenyelését. Munka közben gyakori kézmosás,
munka végeztével ruhaváltás és alapos tisztálkodás, ill.
zuhanyozás szükséges.
Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát félbe kell
szakítani, majd a helyszíni elsõsegélynyújtás után (lásd
ásványolaj-mérgezés) orvosi, intézeti ellátást kell
biztosítani.

Forgalombahozatali és felhasználási engedély száma:
MÉM 38066/1979, MgSzHK 02.5/249/2/2008,
MgSzHK 02.5/2726/2/2009
Forgalmazási kategória: III
Gyártási idõ (év, hó, nap) és gyártási szám:
A csomagolóburkolaton található.
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hûvös helyen,
szabályos növényvédõ szer raktárban 2 év.

Gyermekek elõl el kell zárni!
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S13 Élelmiszertõl,
italtól és takarmánytól távol tartandó. S26 Ha szembe jut,
bõ vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S37/39 Megfelelõ védõkesztyût és arc-/szemvédõt kell
viselni. S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes
hulladékként kell ártalmatlanítani. S61 Kerülni kell az
anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/
Biztonsági adatlap.
SP1 A növényvédõ szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy
annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje
a gazdaságban vagy az utakon levõ vízvezetõkön
keresztül való szennyezõdést!)
Spe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni
vizektõl 50 m távolságban tartson meg egy nem
permetezett biztonsági övezetet!
Spo2 Használat után minden védõruházatot ki kell mosni!
Tûz- és robbanásveszélyesség: Nem jelölésköteles.
Vízi szervezetekre való veszélyesség: Közepesen
veszélyes. A felszíni vizektõl elõírt biztonsági távolság
(toxicitási adatok értékelése alapján) minimum 50 méter.

Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a Méhveszélyesség: Nem jelölésköteles.
biztonságos felhasználás feltételei:
Munkaegészségügyi várakozási idõ: 0 nap.
Veszélyjel és jelkép: nem jelölésköteles.
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >5000 mg/kg. Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ:
A kombinációhoz felhasznált gyomirtó szer szerint.
R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a
légutakba beszívása) esetén tüdõkárosodást okozhat.

Nettó tartalom: 5 liter
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