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ALOY Mg+S
GYORSAN FELVEHETŐ, ILLETVE TARTAMHATÁST BIZTOSÍTÓ, 
MAGNÉZIUM- ÉS KÉNTARTALMÚ FOLYÉKONY LEVÉLTRÁGYA SZUSZPENZIÓ

Összetétele:  24,1% (m/m) magnézium (MgO) (365 g/l)
 41,27% (m/m) kén (SO3)  (625 g/l)
Forgalomba hozatali engedély száma: 04.2/1664-2/2018 NÉBIH
Engedély érvényessége: 2028. szeptember 24.
Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám: A csomagolóburkolaton talál-
ható.
Vámtarifaszám: 310590
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, közvetlen napsugárzástól 
védve, fagymentes helyen, 5 és 35 ◦C között minőségét minimum 2 évig 
megőrzi. Nem megfelelő tárolási körülmények között a termék enyhe 
besűrűsödése előfordulhat.
FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK: Használat előtt mindig olvassa el a címkét!
Használat előtt alaposan fel kell rázni! Félig töltsük föl a permetező-
tartályt vízzel, folyamatos kevertetés mellett adjuk hozzá a kívánt meny-
nyiségű készítményt (Aloy Mg+S terméket). Várjuk meg, míg a készít-
mény teljesen feloldódik és csak ezt követően öntsük fel a tartályt vízzel, a 
kívánt mértékig. Amíg a permetezőszer a tartályban van (kijuttatásig és a  
kijuttatás alatt), a tartály kiürüléséig a keverőnek folyamatosan működnie kell. 
KEVERHETŐSÉG: A készítmény számos növényvédő szerrel és termésnövelő 
anyaggal keverhető, bár nem mindegyikkel. Tankkeverékként történő alkalmazás 
előtt minden esetben keverési próba elvégzése javasolt! A tankkeveréket a fel-
használó saját felelősségére készíti és használja fel. Az ebből eredő bármilyen 
kárért, vagy veszteségért a gyártó és forgalmazó felelősséget nem vállal.
HULLADÉKKEZELÉS: Kerülni kell a tömény készítmény vízfolyásba jutását. 
A kiürült csomagolóanyagot háromszor ki kell öblíteni és a mosófolyadékot a per-
metlétartályba tölteni. Az üres és gondosan kiöblített kannát, valamint az egyéb 
csomagolóanyagokat veszélyes hulladékként kell kezelni, elszállíttatni és meg-
semmisíteni.

H315  Bőrirritáló hatású.
P264  A használatot követően alaposan kezet kell mosni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P321  Szakellátás (lásd a címkén).
P332+P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
P362+P364 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli 

használat előtt ki kell mosni.
P501  A tartalom/edény elhelezése hulladékként: veszélyes 

hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Tűz- és robbanásveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ELJÁRÁS: Mérgezés esetén vagy an-
nak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni 
elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell 
biztosítani.

KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK: Tilos a készítményt, fel nem 
használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyók-
ba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni. 
Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett 
területeken felhasználásuk tilos! Természet-
védelmi területeken, nemzeti parkokban 
és tájvédelmi körzetekben kizárólag 
az illetékes természetvédelmi ke-
zelő előzetes hozzájárulásával 
juttatható ki.  A vízi szervezetek 
védelme és a vízminőség biztosí-
tása érdekében tilos a készítményt 
az álló- és folyóvizek partjától számított  
50 m-es távolságon belül tárolni 
és kijuttatni.

GYERMEKEK ELŐL EL KELL ZÁRNI!
 FELHASZNÁLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL  

A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A CÍMKÉN! 
HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FELRÁZANDÓ!

Figyelem



FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Kultúra Dózis (l/ha) Kijuttatási idő

Gabonafélék 2,0-4,0

Két leveles állapottól a virágzás fejlettségi állapotig. Hiánytünetek esetén 
10-14 napos permetezési forduló betartásával ismételjük meg a kezelést. A 
zászlóslevél kiterülésétől virágzásig (BBCH39-69) 2,0 l/ha-os dózis alkalmazása 
javasolt. 
Vízmennyiség: 200-250 l/ha.

Kukorica 2,0-4,0 4-6 leveles korban kezeljünk. Hiánytünetek esetén 10-14 napos permetezési 
forduló betartásával ismételjük meg a kezelést.Vízmennyiség: 200-250 l/ha.

Káposztarepce 2,0-4,0

Egy kezelés esetén az a szármegnyúlás kezdetén történjen. Az első kezelést 
4-6 leveles korban, a másodikat szármegnyúlás kezdetén végezzük el. 
Hiánytünetek esetén két kezelés javasolt, 10-14 napos permetezési forduló 
betartásával. Kerüljük a virágzás alatt történő kijuttatást. 
Vízmennyiség: 200-300 l/ha.

Napraforgó 2,0-4,0

A készítményt a lomb- és tányérvédelmet szolgáló gombaölőszeres kezelésekkel 
egy menetben, a 6-8 leveles, valamint a csillagbimbós állapotban juttassuk ki. 
Kerüljük a virágzás alatt történő kijuttatást. Hiánytünetek megjelenése esetén 
két kezelés elvégzése javasolt, 10-14 napos permetezési forduló tartásával. 
Kijuttatáskor javasolt vízmennyiség: 200-250 l/ha.

Alma, körte 4,0
Sziromhullás után kezeljünk. Szükség esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a 
kezelést. Hiánytünet esetén virágzás előtt (rózsaszín bimbó) szintén kezeljünk. 
Vízmennyiség: 500-1000 l/ha.

Cseresznye, meggy, szilva 4,0
Gyümölcskötődéskor kezeljünk. Ha szükséges, 10-14 nap múlva ismételjük 
meg a kezelést. 
Vízmennyiség: 200-500 l/ha.

Szamóca 4,0
Zöldbimbós állapotban kezeljünk, majd szükség esetén ismételjük 10-14 nap 
elteltével a kezelést. 
Vízmennyiség: 200-500 l/ha.

Málna 4,0 Virágzás kezdetén kezeljünk. 
Vízmennyiség: 200-500 l/ha.

Burgonya 2,0-4,0
Egy héttel a teljes (100%-os) kelés után, ill. ha szükséges, gumónövekedés 
idején kezeljünk. Hiánytünetek esetén 10-14 naponta kezeljünk.
Vízmennyiség: 200-300 l/ha.

Borsó, bab, 
sárgarépa, len 2,0-4,0

15 cm-es fejlettségnél kezeljünk. Ha szükséges, ismételjük meg a kezelést 10-
14 nap múlva. Sárgarépában az utolsó kezelés minimum 1 hónappal a tervezett 
betakarítás előtt kell történjen.
Vízmennyiség: 200-250 l/ha.

Cukorrépa 2,0-4,0
A készítményt a vegetáció alatt egy vagy két alkalommal, lombzáródáskor, illetve a 
lombvédelmi kezelésekkel együttesen juttassuk ki. Hiánytünetek megjelenésekor 
a kezeléseket 10-14 napos permetezési fordulóval végezzük el. 
A kijuttatáshoz javasolt vízmennyiség: 250-300 l/ha.

Brokkoli, bimbóskel, 
káposzta, karfiol, 

kelkáposzta, takarmányrépa, 
cékla, karórépa, fehérrépa 

(petrezselyemgyökér)

2,0-4,0
4-6 leveles korban kezeljünk, hiánytünetek esetén 10-14 napos permetezési 
fordulóval ismételjük a kezelést. 
Vízmennyiség: 200-250 l/ha.


