TARGA SUPER
EC - Emulzióképzõ koncentrátum
5 % m/m quizalofop-P-etil 50g/L

Gyomirtó 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!
Forgalomba hozatali engedély száma:18125/1995. FM
Forgalmazási kategória: III.
Az engedélyokirat tulajdonosa, a növényvédõ szer gyártója:
Nissan Chemical Industries Ltd., Japán
Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselete, forgalmazó:
Arysta LifeScience Magyarország Kft.,
1023 Budapest, Bécsi út 3–5. Telefon: 06-1-335-2100
www.arysta.hu
Kiszerelõ: Nissan Chemical Industries Ltd., Japán
Gyártási idõ (nap, hó, év), gyártási szám, kiszerelés ideje:
A csomagolóburkolaton található.
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hûvös helyen,
szabályos növényvédõ szer raktárban 3 év.
Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:

H226 Tûzveszélyes folyadék és gõz. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H317 Allergiás
bõrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz.H332 Belélegezve ártalmas. H411 Mérgezõ a vízi
élõvilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H351 Feltehetõen rákot okoz.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. P210 Hõtõl, forró felületektõl, szikrától,
nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P280 Védõkesztyû/védõruha/szemvédõ/arcvédõ használata kötelezõ. P308+ P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell
kérni. P403+P235 Jól szellõzõ helyen tárolandó. Hûvös helyen tartandó. P391 A kiömlött anyagot össze kell
gyûjteni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
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 lévõ
vízelvezetõkön keresztül való szennyezõdést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektõl 30 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
SPo2 Használat után minden védõruházatot ki kell mosni!
Egyéb környezetvédelmi elõírások:
Az ivóvízbázisok belsõ védõterületén felhasználni tilos, külsõ védõterületen és a hidrogeológiai védõövezeten belül külön engedélyezéstõl függõen használható.
A nem célnövények védelme érdekében a permetezés során fellépõ elsodródásra figyelemmel kell lenni!
Munkaegészségügyi óvórendszabályok: Egyéni védõfelszerelés elõkészítõknek és kijuttatóknak: növényvédelmi védõruha, védõkesztyû, védõlábbeli, sav elleni védõszemüveg, védõkalap.
Mérgezéskor 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.
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.
Munkaegészségügyi várakozási idõ: 3 nap.
Élelmezés-egészségügyivárakozási idõ: Elõírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs.

Veszély
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
>2000 mg/ttkg
Tûzveszélyességi besorolás:
tûzveszélyes folyadék (3. kategória).
Vízi szervezetekre való veszélyesség:
közepesen veszélyes.
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles.
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A növényvédõ szer felhasználására vonatkozó elõírások:
Kultúra
Károsító
A kijuttatáshoz szükséges
szer
víz
mennyiség mennyiség
l/ha,
l/ha
Cukorrépa,
magról kelõ
0,7–1,0
napraforgó, szója,
egyszikû
bab, borsó, lencse,
gyomnövények
len, repce,
Sorghum halepense
0,8
szõlõ, almatermésûek, magról kelõ
200–300
lucerna, paradicsom,
Sorghum halepense
1,0–1,2
paprika
rizómáról kelõ
Agropyron repens
2,0–2,5
Cynodon dactylon
3,0–3,5
Repce
gabona árvakelés
0,4–0,6
200–300
Erdészet
siska nádtippan
3,0–3,5
250–300
Elõírt növényvédelmi technológia:
A kezelést cukorrépában a kultúrnövény 4–6 leveles korától 8–10 leveles fejlettségéig, napraforgó,
repce, len kultúrákban 4–6 leveles, szója, lucerna 5–15 cm-es, borsó, bab 8–10 cm-es fejlettségi
állapotában, almatermésû és szõlõ kultúrákban a gyomfejlettséghez igazodva a vegetációs idõszakban
lehet elvégezni a gyomok 3–5 leveles fejlettségénél.
Paradicsomban, paprikában a kultúrnövény 4–6 leveles fejlettségétõl, a magról kelõ egyszikûek esetében
azok 2 leveles korától bokrosodásukig, az évelõ egyszikûeknél az intenzív növekedési szakaszban, 10–15
cm-es fejlettségükkor kell a kezelést elvégezni.
Repcében gabona árvakelésnél a kezelést a gabona gyökérváltása elõtt, legkésõbb a bokrosodás kezdetéig
kell elvégezni. Erõs árvakelés vagy kissé megkésett kezelés esetén a magasabb dózis alkalmazása
szükséges.
A készítmény felhasználható erdészetben, felszaporodó siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) ellen. A
készítményt a gyomnövény intenzív növekedési szakaszának kezdetén kell kipermetezni, a megkésett
kezelés a hatékonyságot rontja.
Dózisa 10 liter vízhez: 0,1 liter.
Légi kijuttatás: –
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!
CSEBER Non-profit 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

