Gyomirtó permetezőszer
Vízben diszpergálható granulátum WG
Hatóanyag-tartalom:
Tifenszulfuron-metil 400 g/kg (40 m/m %)
Tribenuron-metil 150 g/kg (15 m/m %)
Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell
tartani a használati utasítás előírásait.
Gyermekektől elzárva tartandó!
Felhasználás előtt olvassa el a használati
utasítást és győződjön meg arról, hogy
megértette!
Engedélyszám: 04.2/3222-1/2012. NÉBIH
04.2/7039-1/2015 NEBIH
Forgalmazási kategória: I.

Nettó tartalom: 200 g

nautius_leaflet_20151105.indd 1

2015. 11. 17. 14:38:28

A növényvédő szer gyártója:
Rotam Agrochemical Co. LTD.
26/F, E-Trade Plaza. No.24 Lee Chung Street
Chai Wan–Hong Kong, Kína
Az engedély tulajdonos:
Rotam Agrochemical Europe Ltd.
Hamilton House, Mabledon Place,
London WC1H 9BB
Egyesült Királyság, Tel: +44 207 9530447
Az engedély tulajdonos hazai képviselete:
Dr Selmeczi József,
8900 Zalaegerszeg Baross G. u. 69.,
Tel. +36-92-348-444
A készítmény forgalmazója:
Arysta LifeScience Magyarország Kft,
1023, Budapest, Bécsi út 3-5.,
Tel. 06 -1- 335-2100
www.arysta.hu
Gyártási idő, gyártási szám és a kiszerelési idő:
Lásd a csomagolóburkolaton (év/hó/nap)
Eltarthatóság: Eredeti zárt csomagolásban,
száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer
raktárban 2 év.
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A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre
való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
>2000 mg/ttkg
Tűzveszélyességi
besorolás:
nem jelölésköteles.
Vízi szervezetekre
való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes.
Méhveszélyesség:
Figyelem
nem jelölés köteles.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hos�szan tartó károsodást okoz.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P501 A
tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes
hulladéklerakóba szállítás szükséges.
SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő
vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe 2 A talajvíz védelme érdekében fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne
használja!
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SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 10 m távolságban tartson
meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
Egyéb környezetvédelmi előírások: Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás
nem szükséges.
Munkaegészségügyi óvórendszabályok:
Egyéni védőfelszerelés; előkészítőknek és kijuttatóknak nem szükséges.
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy
annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi,
intézeti ellátást kell biztosítani.
Elsősegélynyújtás, terápia: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. A
beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő 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: tűneti-megfigyelő kezelés. Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
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Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
kalászosok (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs,
zab, tritikále) előírt technológia szerinti felhasználás
esetén nem szükséges.
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen hívható 24 órás zöld száma: 06-80-20-11-99
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!
Kiürült csomagolóeszköz begyűjtése a forgalmazó
közvetítésével a CSEBER Non-Profit Kft. feladata.
A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag
gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a
http://www.cseber.hu/gyh.php címen.
Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 43-45.
Tel: +36 1 340 5411.
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A növényvédő szer felhasználására
vonatkozó előírások:
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Előírt növényvédelmi technológia: A készítmény
egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal
használható! Kalászosokban (őszi búza, őszi árpa,
tavaszi árpa, rozs, zab, tritikále) a készítményt tavas�szal a fagyok megszűnését követően a kalászosok
zászlós leveles koráig (zab esetében 2 nóduszig)
alkalmazható. A kezelés időpontját és dózisát a gyomnövények fejlettsége és a gyomfajok összetétele határozza meg. A magról kelő kétszikű gyomnövények
2–4 valódi leveles korukban a legérzékenyebbek a
készítményre. A ragadós galaj (Galium aparine) esetében annak 2–3 levélörvös állapotában van a kezelés
optimális időpontja. Mezei acat (Cirsium arvense), valamint 2–4 valódi levelesnél fejlettebb gyomnövények
ellen az engedélyokiratban meghatározott magasabb
dózisban kell kijuttatni.
Légi kijuttatás: nem engedélyezett
GYÁRTÓI AJÁNLÁS
Permetlé tartály tisztítása a permetezést követően:
A SULFONIL UREA GYOMÍRTÓSZEREK KIJUTTATÁSÁT KÖVETŐEN, A GABONAFÉLÉKTŐL ELTÉRŐ
NÖVÉNYEK KÁROSODÁSÁNAK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A PERMETEZŐGÉPET ÉS A TARTÁLYT
KÍVŰLRŐL ÉS BELÜLRŐL A KÖVETEKEZŐ ELŐÍRÁSOK BETARTÁSÁVAL MEG KELL TISZTÍTANI:
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1. A permetezést követően azonnal a tartályt teljesen
ki kell üríteni. Valamennyi szennyeződést a tartály
külső oldaláról tiszta vízzel el kell távolítani.
2. Öblítse ki a tartály belsejét tiszta vízzel, és legalább a tartály térfogatának 1/10 részének megfelelő vízzel mossa át a szóró keretet és a tömlőket,
majd ürítse ki a tartályt teljesen.
3. Töltse fel a tartályt félig vízzel, és keverjen bele
megfelelő mennyiségű sulfonil urea tartálytisztítót.
Keverje össze, majd mossa át az oldattal a szórófejeket és a tömlőket.
4. Töltse fel teljesen a tartályt vízzel, és 15 percig
kapcsolja be a keverést, majd ezt követően ismételten mossa át a szórófejeket és a tömlőket, majd
ürítse ki a tartályt teljesen.
5. Távolítsa el a szórófejeket és a szűrőket és áztassa be őket egy vödör, a tartálytisztításhoz használt
koncentrációjú tisztító folyadékkal kevert vízben.
6. Öblítse ki ismételten a tartályt tiszta vízzel, és legalább a tartály térfogatának 1/10 részének megfelelő vízzel mossa át a szóró keretet és a tömlőket,
majd ürítse ki a tartályt teljesen.
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