A növényvédõ szer felhasználására vonatkozó elõírások
Kultúra

Károsító

Dózis
(l/ha)

Permetlé
(l/ha)

Az elsõ kezelés
és az utolsó kezelés
fenostádiuma

alma,
körte

varasodás

3

7

1,0

500–1500

virágrügy pattanás
BBCH 53–
virágzás vége
BBCH 69

szõlõ

szürkepenész

2

14

2,0–2,5

600–1000

virágzás BBCH 60 –
fürtzáródás vége
BBCH 79

szamóca szürkepenész

2

7

2,0

500–1500

virágzás BBCH 60–
színezõdés kezdete
BBCH 85

málna,
fekete
szeder

2

7

2,0

500–1500

virágzás BBCH 60 –
fajtára jellemzõ
színezõdés kezdete
BBCH 81

szürkepenész

Kezelések Két kezelés
maximális közt eltelt
száma
minimális
idõtartam

Elõírt növényvédelmi technológia:
Almában és körtében a permetezést elõrejelzésre alapozva, megelõzõ jelleggel kell elkezdeni, majd a
fertõzés erõsségétõl függõen 7–10 naponta megismételni. A gombaölõ szer egy vegetációban legfeljebb 3
alkalommal használható fel. A permetlé mennyiségét az ültetvény mûvelésmódjától, a lombozat nagyságától
valamint az alkalmazott géptípustól függõen kell megválasztani.
A készítményt szõlõben virágzáskor, fürtzáródáskor és zsendüléskor (1 vagy 2 alkalommal a felsorolt
fenológiai stádiumok közül), 2,0–2,5 l/ha dózisban, 600–1000 l/ha vízmennyiséggel célszerû kijuttatni. A
fennmaradó harmadik kezelést más hatóanyagú készítménnyel kell megoldani.
Szamócában, málnában és fekete szederben szürkerothadás ellen virágzás elejétõl, 7–10 napos idõközönként célszerû védekezni. A készítményt a rezisztencia veszélye miatt egy tenyészidõn belül csak 2 alkalommal szabad kijuttatni, a többi kezelést más hatásmechanizmusú készítménnyel lehet megoldani. A kezeléseket úgy kell elvégezni, hogy a permetlé ne csak a virágokat, hanem a hajtásokat és a vesszõket is érje.
Munkaegészségügyi várakozási idõ: 3 nap.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ:
Kultúra

Várakozási idõ (nap)

Szõlõ

21

Szamóca

3

Málna, fekete szeder

7

Alma, körte

56

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
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrahasznosítása tilos!

PYRUS 400 SC
Vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
Hatóanyag-tartalom:
400 g/l (36,9 m/m%) pirimetanil

Gombaölõ 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!

Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében!
biztonságos felhasználás feltételei:
Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levõ vízvezeGHS piktogram:
tõkön keresztül való szennyezõdést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni
Figyelem
vizektõl 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

A növényvédõ szert gyártja, az engedély tulajdonosa:
Agriphar S.A.
Rue de Renory 26/1 B-4102 Ougrée, Belgium
Tel.: +32 4 385 97 11
Forgalmazza és a magyar képviseletet ellátja:
Arysta LifeScience Magyarország Kft.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Tel.: (06-1)335-2100
www.arysta.hu

Légi kijuttatás: Nem engedélyezett.
A készítmény
p.o. LD50 értéke (patkányon):
> 2000 mg/kg.

Forgalombahozatali engedély száma:
02.5/1091/3/2009 MgSzHK 04.2/2541-1/2014 NÉBIH

Tûzveszélyességi besorolás: Nem jelölésköteles.

Forgalmazási kategória: II.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: Közepesen
veszélyes.

Gyártási idõ (nap, hó, év) és gyártási szám:
A csomagolóburkolaton található.

Méhveszélyesség: Nem jelölésköteles.

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hûvös helyen,
szabályos növényvédõ szer raktárban 3 év.

1

H411 Mérgezõ a vízi élõvilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy
dohányozni. P280 Védõkesztyû/védõruha/szemvédõ/
arcvédõ használata kötelezõ.P391 A kiömlött anyagot
össze kell gyûjteni. P501 A tartalom/edény elhelyezése
hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Nettó tartalom: 5 liter

SP1 A növényvédõ szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy
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Munkaegészségügyi óvórendszabályok: Elõkészítõknek és kijuttatóknak: védõkesztyû, védõruha
(kijuttatóknak: 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, terápia: bõrrel való érintkezés esetén a bõrt bõ vízzel, szappannal meg kell tisztítani. A
beszennyezõdött ruhát azonnal le kell vetni.
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, orvosi ellátást biztosítani.
Belégzés esetén a beteget friss levegõre kell vinni.
Terápia: tüneti, megfigyelõ kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.
Mérgezéskor vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06-80-201-199.
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GYÁRTÓI AJÁNLÁS
Kombinációs partner(ek) alkalmazásakor mindig keverési próbát kell végezni!

