A növényvédõ szer felhasználására vonatkozó elõírások:

GIBB PLUS
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Vízoldható folyékony koncentrátum (SL)
Hatóanyag-tartalom: 10 g/l gibberellin A4/A7 (0,95 %m/m)

Növekedésszabályozó permetezõszer
Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében
be kell tartani a használati utasítás elõírásait.
Gyermekektõl elzárva tartandó!
Felhasználás elõtt olvassa el a használati utasítást,
és gyõzõdjön meg arról, hogy megértette!
Forgalomba hozatali engedély száma: 04.2/3508-2/2011. MgSzH
Forgalmazási kategória: III.
Az engedélyokirat tulajdonosa, növényvédõszer gyártója: Globachem nv,
Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B 3800 Sint-Truiden, Belgium
Tel: +32 11 78 57 17
Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselete, forgalmazó:
Arysta LifeScience Magyarország Kft
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Tel.: +36-1-335-2100 www.arysta.hu
Gyártási idõ (nap, hó, év), gyártási szám és a kiszerelés ideje:
A csomagolóburkolaton található.
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hûvös helyen, szabályos
növényvédõ szer raktárban 1 év.

Nettó tartalom: 1 liter

Tûzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.
Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P405 Elzárva tárolandó.
P420 Más anyagoktól távol tárolandó.
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 lévõ vízelvezetõkön keresztül való szennyezõdést!)
SPe 2 A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminõség
védelmi területeken ne használja!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektõl 5 m távolságban
tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
Egyéb környezetvédelmi elõírások:
Az elõírt kockázat csökkentõ intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.
Munkaegészségügyi óvórendszabályok: Egyéni védõfelszerelés elõkészítõknek
és kijuttatóknak: elõírásszerû felhasználás esetén nem szükséges.
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, szükség esetén orvosi ellátást biztosítani.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.
Mérgezés esetén a beteg szakellátásához információ szerezhetõ be az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálattól, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
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Emberre, állatra, a környezetre való veszélyesség:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): 2000 mg/ttkg
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Munkaegészségügyi várakozási idõ:
0 nap.
Élelmezés-egészségügyi várakozási
idõ: Az elõírt növényvédelmi technológia
betartása esetén megadása nem szükséges.

90%-os
gyümölcsméret

Elõírt növényvédelmi technológia
Almaültetvényekben az arra érzékeny fajták parásodásának csökkentésére 0,5–1,0
l/ha dózisban, sziromhullás idõszakától (BBCH 67) kezdõdõen maximum 4 alkalommal, 10–12 napos permetezési forduló betartásával célszerû alkalmazni a készítményt. A kezeléseket légporlasztásos permetezõgéppel, 600–1000 l/ha permetlémennyiséggel javasolt elvégezni. A kijuttatás során törekedni kell, hogy a permetlé a
lombozat belsejében is megfelelõ borítottságot érjen el.
Használat elõtt felrázandó!
Légi kijuttatás: nem engedélyezett.
GYÁRTÓI AJÁNLÁS
A magasabb dózis használata parásodásra érzékeny fajta, ill. arra hajlamosító körülmények esetén javasolt.
Gibb Plus használata után a következõ évben elõfordulhat, hogy a virágzás intenzitása kisebb mértékû, amennyiben a készítmény nem megfelelõ idõben (túl korán) és
mennyiségben (túl magas dózisban) lett kipermetezve.
Keverhetõség:
A készítmény keverhetõ gombaölõ szerekkel, de egyéb növekedésszabályozó anyagokkal nem.
Permetlékészítés:
Használat elõtt felrázandó. Töltsük meg a permelétartályt félig vízzel, adjuk hozzá a
Gibb Plus javasolt mennyiségét, majd öblítsük ki a csomagoló anyagot. Folyamatos
keverés mellett töltsük fel a tartályt vízzel a szükséges mértékig.
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. Tel.: +36 1 340 5411

