Hatóanyag-tartalom: 62,5 g/l tetrakonazol, 5,3 m/m% és 250 g/l
21,2 m/m% klórtalonil
Felszívódó és kontakt hatású gombaölõ permetezõszer
Szuszpo emulzió (SE)

Az Emerald Star azonos az Eminent Star,
04.2/4047-1/2014 NÉBIH számon
engedélyezett gombaölõ permetezõszerrel
Felhasználás elõtt olvassa el a használati utasítást
és gyõzõdjön meg arról, hogy megértette!
Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének
elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás
elõírásait.
Gyermekektõl elzárva tartandó!
A növényvédõ szer és a hatóanyag gyártója,
ill. az engedély tulajdonosa:
ISAGRO S.p.A. Via Caldera, 21 20153 MILANO ITALY
Tel.: 0039 02 40901276
Az engedély tulajdonos hazai képviselete:
Dr. Selmeczi József
8900, Zalaegerszeg, Baross G. u. 69.
Tel.: 06-92-348-444

Forgalmazza:
Arysta LifeScience Magyarország Kft.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Telefon: +36-1-335-2100
Engedélyszám: 04.2/4047-1/2014 NÉBIH
Forgalmazási kategória: I.
Gyártási idõ (év/hó/nap): A csomagolóanyagon feltüntetve
Gyártási szám: A csomagolóanyagon feltüntetve.
Eltarthatósági idõ: Eredeti zárt csomagolásban, száraz hûvös
helyen, szabályos növényvédõ szer raktárban 2 év.
A növényvédõ szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának elõírásai:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg
Tûzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.
Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.

Figyelem
Munkaegészségügyi várakozási idõ: 0 nap.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ:

Nettó tartalom:
5 liter

Kultúra

Várakozási idõ

õszi búza
õszi káposztarepce

35 nap
56 nap

5 999502 632749

emerald_star_5lit_150104.PM6

1

1/4/2015, 5:21 PM

Munkaegészségügyi óvórendszabályok:
Egyéni védõfelszerelés elõkészítõknek védõkesztyû kijuttatóknak védõkesztyû, védõruha, védõlábbeli (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni
elsõsegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Elsõsegélynyújtás, terápia: Bõrrel való érintkezés esetén a bõrt
bõ vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a
szemet azonnal, bõ 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 megfigyelõ kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 24 órán keresztül díjmentesen hívható zöld száma:
06-80-20-11-99.
H410 Nagyon mérgezõ a vízi élõvilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H315 Bõrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt
okoz. H332 Belélegezve ártalmas. H351 Feltehetõen rákot okoz.
P264 A használatot követõen a kezet alaposan meg kell mosni. P280
Védõkesztyû/védõruha használata kötelezõ. P304+P340 BELÉLEGZÉS
ESETÉN: Az érintett személyt friss levegõre kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos
öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen
megoldható. Az öblítés folytatása. P332+308+P313 Bõrirritáció esetén,
expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni. P391 A
kiömlött anyagot össze kell gyûjteni. P501 A tartalom/edény elhelyezése
hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
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!)
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektõl
15 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági
övezetet!
Az ivóvízbázisok belsõ védõterületén felhasználni tilos, külsõ védõterületen és a hidrogeológiai védõövezeten belül
külön engedélyezéstõl függõen használható.
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A növényvédõ szer felhasználására vonatkozó elõírások:
Kultúra

Károsító

A kijuttatáshoz
szükséges
szer
(l/ha)

Õszi búza

Õszi
káposztarepce

víz
(l/ha)

A kezelés ideje
(fenológiai
állapot szerint)

lisztharmat,
bokrosodás
rozsda, szeptóriás
végétõl
betegségek,
1,8–2,0 300–400 virágzás végéig
pirenofórás levélBBCH 29–69
foltosság
fehérpenész,
rejtett bimbós
szürkepenész,
1,8–2,0 250–400
állapottól
alternáriás-,
virágzás végéig
fómás betegség
BBCH 50–69

Elõírt növényvédelmi technológia:
A készítmény egy vegetációban 1 alkalommal juttatható ki. A kijuttatás során törekedni kell a minél jobb permetlé fedettség elérésére.
Õszi búzában a növényvédõ szert az említett betegségek ellen
megelõzõ jelleggel – bokrosodás végétõl virágzás végéig lehet felhasználni. Erõs fertõzési nyomás esetén a magasabb dózis használata javasolt! Õszi káposztarepcében a növényvédõ szert tavasszal rejtett bimbós állapottól virágzás végéig lehet felhasználni
a gombás betegségek ellen. A korábbi idõpontban történõ kijuttatás
fõleg a fómás és fehérpenészes betegségek ellen nyújt védelmet,
míg a késõbbi felhasználás az alternáriás, szürke- és fehérpenészes betegségek ellen hatékony. A készítményt preventív módon
kell kijuttatni.
Felszívódó és kontakthatású készítmény.
Hatásmechanizmus:
tetrakonazol: szterol bioszintézis gátló (FRAC kód: 3)
klórtalonil: kontakt hatású (FRAC kód: M5)
Légi kijuttatás: nem engedélyezett.
Munkaegészségügyi várakozási idõ: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: õszi búza 35 nap,
õszi káposztarepce 56 nap
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!
CSEBER Non-profit Közhasznú Kft. növényvédõ szerrel szennyezett csomagolóanyag gyûjtõhelyeinek listája megtalálható
a http://www.cseber.hu/gyh.php címen.
Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 43-45.
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