Vízoldható koncentrátum (SL)
Hatóanyag-tartalom: 6-benziladenin 100 g/l (9,5% m/m)

Növekedésszabályozó permetezõszer
Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében
be kell tartani a használati utasítás elõírásait.
Felhasználás elõtt olvassa el a használati utasítást
és gyõzõdjön meg arról, hogy megértette!
Gyermekektõl elzárva tartandó!
Forgalomba hozatali engedély száma: 04.2/4288-1/2014 NÉBIH
Forgalmazási kategória: II
Az engedélyokirat tulajdonosa és a növényvédõszer gyártója:
Globachem nv,
Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B 3800 Sint-Truiden, Belgium
Tel.: +32 11 78 57 17
Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselete és forgalmazó:
Arysta LifeScience Magyarország Kft
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Tel.: +36-1-335-2100
www.arysta.hu
Gyártási idõ (év, hó, nap), gyártási szám, és a kiszerelés ideje:
A csomagolóburkolaton található.
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hûvös helyen,
szabályos növényvédõ szer raktárban 2 év.

Nettó tartalom: 1 liter
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Munkaegészségügyi óvórendszabályok: Egyéni védõfelszerelés elõkészítõknek:
védõkesztyû, kijuttatóknak: védõkesztyû, védõruha, szemvédõ/arcvédõ. 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: Bõrrel való érintkezés esetén a bõrt bõ vízzel, szappannal meg
kell tisztítani. A beszennyezõdött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni. Szembe jutás
esetén a szemet azonnal, bõ vízzel, legalább 15–20 percig öblögetni kell. 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.
Mérgezés esetén a beteg szakellátásához információ szerezhetõ be az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálattól.
Ingyenesen, éjjel-nappal hívható segélykérõ telefon: 06-80-201-199.
Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség,
a biztonságos felhasználás feltételei:
Veszély
A készítmény p.o.
LD50 értéke (patkányon):
>2000 mg/ttkg

Tûzveszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles.
Vízi szervezetekre való veszélyesség: mérsékelten veszélyes.
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H361d A születendõ gyermeket károsíthatja.
P280 Védõkesztyû/szemvédõ/arcvédõ használata kötelezõ. P305+P351+P338
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott
esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308 +P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. P310
Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P501A tartalom/
edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
SP 1 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 5 m távolságban
tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
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Egyéb környezetvédelmi elõírások:
Az ivóvízbázisok belsõ védõterületén felhasználni tilos, külsõ védõterületen és a
hidrogeológiai védõövezeten belül külön engedélyezéstõl függõen használható.
Munkaegészségügyi várakozási idõ: 0 nap
Élelmezés-egészségügyivárakozási idõ: alma, körte 90 nap
A növényvédõszer felhasználására vonatkozó elõírások:
Kultúra

Károsító

alma, körte

Növekedésszabályozás,
gyümölcsritkítás

A kijuttatáshoz szükséges
szer
víz
mennyisége mennyisége
l/ha
l/ha
1,0–1,5

900–1000

Kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)

5–10 mm-es
gyümölcskezdemények
(BBCH 71)
10–20 mm-es
(mogyoró nagyságú)
gyümölcskezdemények
(BBCH 72)

Elõírt növényvédelmi technológia:
A készítmény egy vegetációs idõszakban csak egy alkalommal használható! Használat elõtt felrázandó!
A készítmény felhasználható alma növekedésszabályozására, gyümölcsritkítására,
5–10 mm-es gyümölcskezdemény állapot (BBCH 71) elérésétõl, 10–20 mm-es –
mogyoró nagyságú – gyümölcskezdemény állapot (BBCH 72) eléréséig terjedõ idõszakban, 900–1000 l/ha vízmennyiséggel, állománypermetezéssel kijuttatva.
Légi kijuttatás nem engedélyezett.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!
Hulladékkezelés:
A 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
GYÁRTÓI AJÁNLÁS
A kezelést akkor végezzük, ha az ültetvény levélzete száraz, továbbá a léghõmérséklet minimum 18 oC. Javasolt a permetezést a reggeli, ill. esti órákban végezni,
amikor a levegõ relatív páratartalma viszonylag magas.
Permetlékészítés:
Használat elõtt felrázandó! Töltsük meg a permelétartályt félig vízzel, adjuk hozzá a
Globaryll 100 javasolt mennyiségét, majd öblítsük ki a csomagoló anyagot. Folyamatos keverés mellett töltsük fel a tartályt vízzel a szükséges mértékig.
HU

