Felhasználható:
Kultúra

Károsító

Kezelések
maximális
száma

Két kezelés
közt eltelt
minimális
idõtartam

Dózis
(l/ha)

Permetlé
(l/ha)

A kezelés
legkésõbbi
idõpontja
(fenológiai állapot szerint)

almatermésûek
(alma, körte, birs,
naspolya)

varasodás

2

7

1,7–2,25

800–1200

50%-os gyümölcsméret
BBCH 75

cseresznye,
meggy

blumeriellás-,
cerkospórás
levélfoltosság

2

7

1,3–2,0

800–1200

90%-os gyümölcsméret
BBCH 79

õszibarack

tafrinás
levélfodrosodás

2

7

2,0–2,25

500–1000

virágzás vége,
teljes sziromhullás BBCH 69

Felhasználás elõtt olvassa el a használati utasítást a címkén,
és gyõzõdjön meg arról, hogy tökéletesen megértette!

Munkaegészségügyi óvórendszabályok: Egyéni
védõfelszerelés elõkészítõknek és kijuttatóknak: növényvédelmi védõruha, védõkalap, védõkesztyû, védõszemüveg, FFAP3(D) szelepes részecskeszûrõ
félálarc, védõlábbeli.
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy
annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsõsegélynyújtás (lásd: általános mérgezés) után 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, éjjel-nappal hívható segélykérõ telefon: 06-80-201-199.

A növényvédõ szert gyártja, az engedély tulajdonosa:
Agriphar S.A., Rue de Renory 26/1, 4102 Ougrée, Belgium

Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség,
a biztonságos felhasználás feltételei:

Vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
Hatóanyag-tartalom: 400 g/l (39,4 m/m%) dodin
Gombaölõ permetezõszer almatermésû
és csonthéjas kultúrákban

Elõírt növényvédelmi technológia: Almatermésûekben a készítménnyel varasodás ellen a fertõzési
veszélytõl függõen, legfeljebb 2 alkalommal, pirosbimbós állapottól 50%-os gyümölcsméretig lehet
védekezni, 7–10 naponként.
Cseresznyében és meggyben a permetezéseket a levélfoltosságot okozó kórokozók ellen, a fertõzésveszély kialakulásakor, általában terméstisztulástól 7–10 naponkénti gyakorisággal lehet felhasználni az
élelmezés-egészségügyi várakozási idõ betartásával. A védekezéseket szükség esetén gyümölcsszüret után is folytatni kell más hatásmechanizmusú gombaölõ szerrel a korai lombhullás megakadályozására.
Õszibarackban kora tavasszal rügyfakadástól hûvös, csapadékos idõjárás esetén a fertõzési veszély
fennállásáig (általában május közepéig) kell folytatni a védekezéseket. Erõsebb fertõzési veszély,
érzékeny fajta és termõhely esetén a magasabb dózis alkalmazása indokolt. Egy vegetációban maximum 2 kezelés alkalmazható és a rezisztenciaveszély csökkentése miatt egy-egy alkalommal célszerû
beiktatni más hatásmechanizmusú hatóanyagokat is.
A kijuttatáshoz bõséges permetlé (800–1200 l/ha) alkalmazása szükséges.

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében
tartsa be a használati utasítást!

Légi kijuttatás: Nem engedélyezett.

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

Munkaegészségügyi várakozási idõ: 0 nap

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hûvös helyen,
szabályos növényvédõ szer raktárban 2 év.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ:
kultúra

A hazai képviseletet ellátja és forgalmazza: Arysta LifeScience Magyarország Kft.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Tel.: (06-1)-335-2100
www.arysta.hu

60

cseresznye, meggy

14

õszibarack, nektarin

75

Forgalmazási kategória: II

ártalmas

környezeti
veszély

R20 Belélegezve ártalmas. R38 Bõrizgató hatású. R41
Súlyos szemkárosodást okozhat. R50/53 Nagyon mérgezõ a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S13 Élelmiszertõl, italtól és takarmánytól távol tartandó.

Nettó tartalom: 5 liter
1

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

Mérgezõ.
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten
veszélyes.
Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles.
Tûzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.
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S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. S23 A keletkezõ permetet nem szabad belélegezni. S24/25 Kerülni kell a bõrrel való érintkezést és a szembejutást. S36/37/39 Megfelelõ védõruházatot, védõkesztyût és szem-/arcvédõt kell viselni. S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell
mutatni. S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális
adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.
SP1 A növényvédõ szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!
SPo2 Használat után minden védõruházatot ki kell
mosni!
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektõl 50 m távolságban tartson meg egy nem
permetezett biztonsági övezetet!
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

