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Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást a címkén és győződjön meg arról,
hogy tökéletesen megértette!
Xn

Ártalmas (Xn), környezeti veszély (N)
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
893 mg/kg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:
kifejezetten veszélyes
Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles
ártalmas
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
N
R-mondatok:
R20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas R41
Súlyos szemkárosodást okozhat R50/53 Nagyon
mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben
hosszantartó károsodást okozhat
S-mondatok:
környezeti
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S13 Élelmiveszély
szertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. S20/21 A használat
közben enni, inni és dohányozni nem szabad S22 Az anyag porát nem
szabad belélegezni S25 Kerülni kell a szembe jutást S35 Az anyagot és
az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell S36/37/39
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni S57 A
környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
Különleges S-mondatok: SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak
csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!
SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m
távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
Egyéb környezetvédelmi előírások:
ivóvízbázisok védőterületén tilos felhasználni.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő (nap): szőlő 21; almatermésűek 10; őszibarack, kajszibarack 21; cseresznye, meggy, szilva 21;
málna 5; héjas gyümölcsűek 21; paprika 7; paradicsom, tojásgyümölcs
7; uborka, cukkini 5, bab, borsó 5; burgonya 7.
Munkaegészségügyi óvórendszabályok: védőruha, védőkalap,
vegyi anyagok elleni zárt védőszemüveg , FFP2D részecskeszűrő
félálarc, vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyű, védőlábbeli.
Elsősegélynyújtás: mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén,
vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd
helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Terápia: rézmérgezés, tüneti megfigyelő kezelés,
Ellenanyag: BAL, penicillamin
A növényvédő szer eltarthatósága: Eredeti zárt csomagolásban,
száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédőszer-raktárban 5 év.
A növényvédő szer és a hatóanyag gyártója:
Nufarm GmbH & Co KG
St.-Peter Str. 25, A-4021 Linz, Ausztria
Az engedélyokirat tulajdonosa és a készítmény hazai képviselete:
Nufarm Hungária Kft. H-1118 Budapest, Dayka G. u. 3.
Forgalmazza:
Kwizda Agro Hungary Kft. H-1138 Bp, Váci út 135-139.
Telefon: (36 1) 224-7300, E-mail:kwizda@kwizda.hu
Honlap: www.kwizda.hu
Kiszereli: Farmmix Kft. H-4824 Szamosszeg,
Nagydobosi út 1–2., Telefon: +36 44 580-015

Felhasználására vonatkozó előírások
Kultúra
Szőlő
Almatermésűek

Felhasználható Betegség
fürtzáródásig
peronoszpóra, orbánc
termésérésig
gombabetegségek
(kivéve lisztharmat), tűzelhalás*
virágzás végéig baktériumos ágelhalás
gombás eredetű ágelhalás,
levéllyukacsosodás,
monília, tafrina,
gnomóniás betegség
virágzás végéig levél-és vesszőbetegségek
gyümölcs
baktériumos betegségek,
növekedésig
gombabetegségek

Csonthéjasok
őszibarack,
kajszibarack,
cseresznye,
meggy, szilva
Málna
Héjas
gyümölcsűek
Zöldségfélék
paprika, uborka, cukkini, virágzásig
baktériumos betegségek,
termésérésig
gombabetegségek
hüvelyesek
paradicsom, burgonya bogyónövekedésig (kivéve lisztharmat)
Házikerti dózis: 2–3 dkg/10 liter víz.
*tűzelhalás ellen a dózis 3 dkg/10 liter víz

Előírt növényvédelmi technológia
A készítményt fás szárú növények esetében gombás és baktériumos betegségek ellen, az őszi és a tavaszi időszakban
lemosó permetezés formájában, a nem nyugalmi időszakban
valamint lágy szárú növényeknél fertőzésveszély esetén preventív jelleggel, a fertőzési nyomástól függően 3–21 napos
időközönként szükség szerint (legfeljebb 3–5 alkalommal)
célszerű alkalmazni. Súlyos fertőzésveszély fennállásakor
rövidebb permetezési forduló alkalmazása ajánlott. Minden
esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is. Két kezelés közt
eltelt minimális időtartam (nap): málna, héjas gyümölcsűek, hüvelyesek, uborka, cukkini 5 nap; szőlő, paprika,
paradicsom, tojásgyümölcs, burgonya 7 nap; almástermésűek 10 nap; csonthéjasok 21 nap.
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A forgalmazó figyelmeztetése

GoMBAöLŐ
PERMETEZŐSZER,
VíZBEN DiSZPERGáLHATó
GRANuLáTuM (WG)

A fajták rézérzékenységét a kezelések időpontjában figyelembe kell venni! Minden kombináció esetén a permetezőgépbe történő betöltés előtt keverési próbát kell elvégezni!
A gyártó és a forgalmazó cég nem vállalhat felelősséget az
ellenőrzése alá nem vonható tényezőkből (helytelen tárolás,
rendkívüli időjárás, helytelen felhasználás, esetleg rezisztens
károsítók megjelenése) eredő károkért.

Nettó tartalom: 20 g
Gyártási idő (nap/hónap/év) és gyártási szám
a csomagolóburkolaton található
Forgalomba hozatali és felhasználási engedély száma:
MgSzHK 02.5/12063-1/2010

Forgalmazási kategória: iii. Hatóanyag: 77% rézhidroxid (500 g/kg fémréz)
Nettó tartalom:

5 998664 745809

20 g

Gyermekek elől el kell zárni!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének
elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

