
5 L NETTÓ TARTALOM:

AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS A 
KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETÉSÉNEK 
ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN BE KELL 
TARTANI A HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
ELŐÍRÁSAIT. 
GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA 
TARTANDÓ! 
FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA 
EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS 
GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY 
MEGÉRTETTE!
Mérgezéskor vagy annak 
gyanújakor az Egészségügyi 
Toxikológiai Tájékoztató  
Szolgálat díjmentesen, 24 órán 
keresztül hívható zöld száma:  
06 80 201 199.
CSEBER Nonprofit Kft.  
növényvédő 
szerrel szennyezett 
csomagolóanyag  
gyűjtőhelyeinek  
listája megtalálható  
a http://www.cseber.hu címen  
Tel.: +36 1 340 4888  A kiürült  
és tisztított csomagolóeszközök  
újrafelhasználása tilos!

Permetezőszer  
segédanyag

Felhasználható őszi káposztarepcében pergési veszteség csökkentésére

Engedélyszám: 04.2/4491-1/2017 NÉBIH       Forgalmazási kategória: II.

Az engedélyokirat tulajdonosa:  Intracrop® A division of Brian Lewis Agriculture 
Ltd. Park Chambers, 10 Hereford Road, Abergavenny Monmouth NP7 5 PR, UK.

Gyártó:  Amega Sciences Plc. Unit 17, Lanchester Way,  Royal Oak  
Industrial Estate, Daventry, Northamptonshire NN11 8PH, UK.

Címkéért felelős személy:  
Laczkóné Spilák Krisztina 1029 Budapest, Péch Antal u. 13.

Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám:   
a csomagolóburkolaton található

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz,  
hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év

Forgalmazó: Agrometry Kft. 2000 Szentendre, Kisforrás u. 30.  
Tel.: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915 E-mail: info@agrometry.hu

Szuszpenzió Koncentrátum (SC) Hatóanyaga: 420 g/l (41,18 m/m %) karboxilált sztirol-butadién kopolimer

ARR/18/01/HU/F



EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE 
VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS 
FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI
A készítmény p.o. LD50 értéke 
(patkányon):  > 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:  
nem jelölésköteles
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem 
jelölésköteles
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
P270 A termék használata  
közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/
arcvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS 
ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés 
vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható.  
Az öblítés folytatása. 
P307+P311 Expozíció esetén: forduljon 
orvoshoz.
P501 A tartalom/edény elhelyezése 
hulladékként: veszélyes  
hulladéklerakóba szállítás szükséges.
SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak 
csomagolóeszközével ne szennyezze 
a vizeket! A berendezést vagy 
annak részeit ne tisztítsa 
felszíni vizek közelében! 
Kerülje a gazdaságban 
vagy az utakon levő 
vízelvezetőkön keresztül  
való szennyeződést!
SPe 3 A vízi szervezetek 
védelme érdekében a felszíni 
vizektől 5 m távolságban  
tartson meg egy kezeletlen  
biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások: A 
készítmény biztonságos felhasználásának 
érdekében az egyidejűleg alkalmazott  
növényvédő szerre vonatkozó előírásokat 
is figyelembe kell venni!
Az ivóvízbázisok belső védőterületén 
felhasználni tilos, külső védőterületen és a 
hidrogeológiai védőövezeten belül külön 
engedélyezéstől függően használható.
Munkaegészségügyi óvórendszabályok: 
Egyéni védőfelszerelés: 
Előkészítőknek: védőkesztyű,  
védőruha, arc/szemvédő.  
Kijuttatóknak: védőkesztyű. Mérgezéskor, 
allergiás megbetegedés esetén vagy 
annak gyanújakor a munkát azonnal 
félbe kell szakítani, majd helyszíni 
elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti 
ellátást kell biztosítani.
Elsősegélynyújtás: 
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő 
vízzel, szappannal meg kell tisztítani. 
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő 
vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén orvosi ellátást kell 
biztosítani. Hánytatni TILOS!

Terápia: tüneti, megfigyelő 
kezelés.

Ellenanyag: specifikus  
antidótuma nincs.
Várakozási idők: 

Munkaegészségügyi 
várakozási idő: 0 nap 

Élelmezés-egészségügyi 
várakozási idő: előírás szerinti 

felhasználás esetén nincs 
korlátozás.

Előírt növényvédelmi technológia:  
A készítmény egy vegetációs időszakban 
csak egy alkalommal használható!
Önmagában való kijuttatása kizárólag 
gyommentes kultúrában javasolható!
A készítmény a becőtermésre ragadva 
megakadályozza azok felnyílását és 
a magok kipergését, ezért különösen 
alkalmas várhatóan elhúzódó betakarítás 
esetén a magok kipergéséből adódó 
termésveszteség csökkentésére.
Állományszárításra engedélyezett 
készítménnyel egy menetben is kijuttatható.
Őszi káposztarepcében a készítményt 
önmagában a becősárgulás idején, a 
várható betakarítás előtt 3-4 héttel kell 
kijuttatni, amikor a becők 30%-a már 
érett. Állományszárító készítményekkel 
kombinációban a szemek 20-30%-
os nedvességtartalmánál, a várható 
betakarítás előtt 7-10 nappal kell 
kijuttatni. Önmagában kijuttatva, 
illetve állományszárító készítményekkel 
kombinációban felhasználva 1,0 l/ha 
dózisban kell felhasználni. Földi géppel 
történő kijuttatás esetén 300-500 l/ha 
vízmennyiséggel javasolt kipermetezni.
Légi kijuttatás: engedélyezett.   
Légi úton történő kijuttatásnál 60-80 l/ha 
permetlével kell kijuttatni.

VESZÉLY

FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Kultúra Az alkalmazás 
célja

Dózis  
(l/ha)

Permetlé  
(l/ha)

Kezelés ideje 
(fenológiai állapot szerint)

őszi 
káposztarepce

pergési 
veszteség 

csökkentése
1,0 300-500 

60-80 (légi)

becősárgulás (BBCH 80) – becők 
70 %-a érett, fekete és kemény 

magvakkal (BBCH 87)
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