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Munkaegészségügyi óvórendszabályok:
Egyéni védõfelszerelés elõkészítõknek és kijuttatóknak: védõruha, védõkalap, védõszemüveg, FFP2D részecskeszûrõ félálarc, védõlábbeli, védõkesztyû.
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát
azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsõsegélynyújtás után (lásd: általános
eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Terápia: tüneti, megfigyelõ kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.
Mérgezés esetén a beteg szakellátásához információ szerezhetõ be az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálattól, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Ingyenesen hívható zöld szám 06-80-201-199.

Kultúra

Paradicsom

Felhasználási technológia:
Almatermésûekben (alma, körte, birs, naspolya) varasodás
ellen a kezeléseket az aszkospóra-szóródás idõszakában,
preventív módon célszerû elkezdeni, és a fertõzés erõssége alapján 7–10 naponkénti gyakorisággal szükséges folytatni. Járványveszélyes idõszakban a magasabb dózis alkalmazása indokolt. A védelmi hatás fokozásához a felszívódó
készítmények blokkszerû használata célszerû. Az érési idõszakban elvégzett 2 kezelés kedvezõ hatású a tárolási betegségek elleni védelemben.
Csonthéjasokban (cseresznye, meggy, szilva, õszibarack,
nektarin, mandula, kajszi): õszibarackban tafrina ellen a védekezéseket rügyfakadáskor kell kezdeni, és a fertõzési viszonyoktól függõen 7–10 naponta ismételni. A csonthéjasokban moníliás virág- és hajtásfertõzés ellen a virágzás kezdetén, fõvirágzásban és virágzás végén célszerû permetezni.
Csonthéjasokban tavasszal, hûvös idõjárás esetén a levéllyukacsosodás ellen is megfelelõ védelmet nyújt. Moníliás gyümölcsrothadás ellen gyümölcsnövekedés alatt áztatásszerû
védekezéssel, 10–12 naponkénti ismétléssel, valamint jégverést és vihart követõen 12 órán belüli permetezéssel használható, a várakozási idõ szigorú betartásával.
Paradicsomban a kezeléseket az elsõ tünetek megjelenésekor szükséges elkezdeni, majd a fertõzés alakulása szerint 7–10 naponként célszerû megismételni.
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Munkaegészségügyi várakozási idõ: 4 nap.
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ORTHOCID 80 WDG
GOMBAÖLÕ permetezõszer
800g/kg kaptán
Vízben diszpergálható granulátum (WG).

Gyermekek elõl el kell zárni!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében
tartsa be a használati utasítást!
Felhasználás elõtt olvassa el a használati utasítást a címkén!
A hatóanyagot és a növényvédõ szert gyártja:
Arysta LifeScience North America Corporation, Amerikai Egyesült Államok.
Az engedély tulajdonosa:
Arysta LifeScience S.A.S., Franciaország.
Route d’Artix – BP 80 – 64150 Noguéres, Franciaország
Forgalmazza és magyar képviselet:
Arysta LifeScience Magyarország Kft.,
1023 Budapest, Bécsi út 3–5. Telefon: 06-1-335-2100.
www.arystalifescience.hu
Forgalombahozatali és felhasználási engedély száma:
MgSzHK 02.5/1684/2/2007
Forgalmazási kategória: I.
Gyártási idõ (nap, hó, év) és gyártási szám: a csomagolóburkolaton található.
Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hûvös helyen,
szabályos növényvédõ szer raktárban 3 év.

Nettó tartalom: 5 kg
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Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:
R 40 A rákkeltõ hatás korlátozott mértékben bizonyított.
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
R 43 Bõrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R 50 Nagyon mérgezõ a vízi szervezetekre.

S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
S 13 Élelmiszertõl, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 24/25 Kerülni kell a bõrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 26 Ha szembe jut, bõ vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S 36/37/39 Megfelelõ védõruházatot, védõkesztyût és szem-/arcvédõt kell viselni.
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a cimkét az orvosnak meg kell mutatni.
S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulldékként kell ártalmatlanítani.
S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.

SP 1 A növényvédõ szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a
vizeket!
Spo 2 Használat után minden védõruházatot ki kell mosni!
Spe 2 A talajvíz védelmében nem alkalmazható különösen érzékeny felszín alatti
vízminõségvédelmi területeken (felszíni karszt és vízbázis védelmi védõterületeken)!
Spe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektõl 200 m távolságban
tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg /kg

Xn

környezeti veszély

N

Veszélyességi osztály:

ártalmas

Tûzveszélyességi besorolás: Nem jelölésköteles - (E) tûzveszélyességi osztály.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: Kifejezetten veszélyes. A pufferzóna (toxicitási adatok értékelése alapján)
minimum 200 méter.
Nem alkalmazható különösen érzékeny felszín alatti vízminõség védelmi területeken (felszíni karszt és vízbázis védelmi
védõterületek).

Méhveszélyesség: Nem jelölésköteles.

Biztonságos hulladékkezelésre vonatkozó elõírások: A
csomagolási hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására a növényvédõ szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok
kezelésérõl szóló 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet elõírásait
szükséges alkalmazni.

GYÁRTÓI AJÁNLÁS

Keverésre vonatkozó ajánlások
Más növényvédõ szerrel történõ keverés elõtt keverési próbát kell végezni!
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