MELIUS
Olajos emulzióképzõ
Hatóanyag-tartalom:
95 m/m% repceolaj + 5 m/m% polietoxilált észter

Permetezési segédanyag, elsodródás gátló
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése
érdekében tartsa be a használati utasítást!

Gyermekek elõl el kell zárni!
Felhasználás elõtt olvassa el a használati utasítást a címkén,
és gyõzõdjön meg róla, hogy tökéletesen megértette!
A növényvédõ szert gyártja, az engedély tulajdonosa:
Microcide Ltd. UK.
Shepherds Grove, Stanton, Bury St. Edmunds, Suffolk
IP31 2AR, Egyesült Királyság
Tel.: +44 1359 251077
Forgalmazza: Arysta LifeScience Magyarország Kft.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Tel.: (06-1)335-2100 www.arystalifescience.hu
Forgalombahozatali és felhasználási engedély száma:
24072/1997 FVM
Forgalmazási kategória: III.
Gyártási idõ (nap, hó, év) és gyártási szám:
A csomagolóburkolaton található.
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hûvös helyen,
szabályos növényvédõ szer raktárban 2 év.

Munkaegészségügyi óvórendszabályok:
Egyéni védõfelszerelés elõkészítõknek és kijuttatóknak: a felhasznált növényvédõ szer elõírásai szerinti védõeszközök.
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a
munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsõsegélynyújtás után
orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Elsõsegélynyújtás, terápia:
tüneti, megfigyelõ kezelés, illetve a felhasznált növényvédõ szer elõírásai
szerint.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.
Mérgezéskor vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai
Tájékoztató Szolgálat díjmentesen hívható zöld száma:
06-80-20-11-99
Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:
Veszélyjel: nem jelölésköteles.
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >5000 mg/kg.
R-mondatok: –
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S13 Élelmiszertõl, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S23 A keletkezõ permetet nem szabad belélegezni.
S25 Kerülni kell a szembejutást.
S36/37/39 Megfelelõ védõruházatot, védõkesztyût és szem-/arcvédõt kell
viselni.
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 felszíni vizektõl 2 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
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Kultúra

Károsító

Valamennyi
kultúra

Gomba- ill. rovarölõ szer
hatásfokozó
segédanyagként

Kalászos
gabona

Gyomirtó szer
hatásfokozó
segédanyagként

Valamennyi
kultúra

Növényvédõ szerek
kijuttatásánál
elsodródásgátló
segédanyagként

A kezelések
maximális száma

A kezelések között
eltelt minimális
idõ (nap)

Nincs
korlátozva

Felhasználható:
Hatásfokozó adalékanyagként gombaölõ szerekhez, rovarölõ szerekhez, kalászos gyomirtó szerekhez, vasúti pályatestek gyomirtására engedélyezett készítményekhez, elõzetes keverhetõségi
próba alapján, az engedélyokiratban elõírt dózisok 20%-os csökkentésével, 2,5 l/ha dózisban.
A készítmény hatékonyan alkalmazható lombtalanításra (állományszárításra) engedélyezett készítmények, valamint egyéb légi és
földi úton kijuttatható gyomirtó szerek, gombaölõ szerek, rovarölõ
szerek permetlé elsodródásának megakadályozására 2,0 l/ha
dózisban a permetléhez keverve.
Szilárd formulációjú készítmények esetén a permetlé készítése
során a felhasználásra kerülõ növényvédõ szert vízzel péppé kell
keverni, ezt követõen állandó keverés mellett, vékony sugárban
öntve kell a segédanyagot hozzáadni, majd keverés közben az
elõírt térfogatra feltölteni. Folyékony formulációjú készítményeknél is elõször a kisebb vízmennyiségben hígítsuk a növényvédõ
szert, folyamatosan keverve adjuk hozzá a segédanyagot, majd
töltsük fel vízzel a végsõ térfogatra. A permetlé intenzív folyamatos keverését a kijuttatás ideje alatt is biztosítani kell.

Tûzveszélyességi besorolás: Nem jelölésköteles.
Vízi szervezetekre való veszélyesség: Mérsékelten veszélyes.
Méhekre való veszélyesség: Nem jelölésköteles.

Nettó tartalom: 10 liter

Felhasználható:

Munkaegészségügyi várakozási idõ: A felhasznált növényvédõ szer elõírásai szerint.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: A felhasznált növényvédõ szer elõírásai szerint.
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Nincs
korlátozva

Dózis
(l/ha)

Permetlémennyiség
(l/ha)

2,5

200–1000

2,5

200–500

2,0

50–80 (légi)
200–1000 (földi)

Az utolsó
kezelés
fenostádiuma

A felhasznált
növényvédõ szer
elõírásai szerint

Légi kijuttatás: Az adott növényvédõ szer engedélyokiratával
összhangban. A kezelések végrehajtása során a mezõ- és erdõgazdasági légi munkavégzésre vonatkozó 44/2005. (V.6.) FVMGKM-KvVM együttes rendeletben meghatározott elõírásokat maradéktalanul be kell tartani!
A GYÁRTÓ FIGYELMEZTETÉSE
Csomagolási hulladékok kezelésére vonatkozó
információk:
A csomagolási hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására a növényvédõ szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezelésérõl szóló 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet elõírásait szükséges alkalmazni.
Felhasználás körülményeire vonatkozó ajánlás:
Kerüljük a permetlé elsodródását a szomszédos kultúrákra. Szélmentes idõben permetezzünk!
Keverésre vonatkozó ajánlások:
Elõször kisebb vízmennyiséggel keverjük intenzíven össze a növényvédõ szert, majd folyamatosan keverve adjuk hozzá az adalékanyagot, majd töltsük fel vizzel a végsõ térfogatra

