
Nettó tartalom: 5 L

BEETUP COMPACT SC 
GYOMIRTÓ PERMETEZŐSZER

Szerforma:  vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
Hatóanyag:  80 g/l (7,97 m/m%) dezmedifám +
 80 g/l (7,97 m/m%) fenmedifám  
Forgalombahozatali engedély száma: 
04.2/2604-1/2012 NÉBIH, módosítás: 04.2/610-1/2017 
NÉBIH, 04.2/2911-1/2017 NÉBIH
Forgalmazási kategória: I.
Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám: 
A csomagolóburkolaton található.
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös  
helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

A növényvédő szert gyártja és az engedély tulajdonosa: 
UPL EUROPE LTD., 
The Centre Birchwood Park, Warrington, 
Cheshire WA3 6YN, Egyesült Királyság 
Tel: +44 1925 859016
Címkézésért felelős személy: 
Dr. Imrei Zoltán, 1124 Budapest, Fodor u. 33.
Első magyarországi forgalmazó:
AGROMETRY KFT.
2000 Szentendre, Kisforrás u. 30.
Tel.: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915
E-mail: info@agrometry.hu

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):  
>2000 mg/ttkg
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség: 
kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
H315  Bőrirritáló hatású.
H317  Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319  Súlyos szemirritációt okoz
H410  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan 

tartó károsodást okoz
P261  Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet 

belélegzését.
P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő 

használata kötelező.
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő 

vízzel.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: 

Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha 
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése 
esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi 
ellátást kell kérni.

P391  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501  A tartalom/edény elhelyezése hulla- 

dékként: veszélyes hulladéklera- 
kóba szállítás szükséges.

Különleges S-mondatok
SP1  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 lévő 
vízelvezetőkön keresztül való szeny-
nyeződést!

SPe 3  A vízi szervezetek védelme érdekében a 
felszíni vizektől 5 m távolságban tartson 
meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

SPo2  Használat után minden védőruházatot ki 
kell mosni!

AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS A KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN BE KELL  
TARTANI A HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAIT. 

FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY MEGÉRTETTE!

EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

Figyelem



Mérgezéskor vagy annak gyanújakor az 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 

díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld 
száma: 06 80 201 199.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVÓRENDSZABÁLYOK
Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: védőkesztyű; 
kijuttatóknak: előírás szerinti felhasználás esetén nem 
szükséges.
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy 
annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 
szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvo-
si, intézeti ellátást kell biztosítani.
Elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés esetén a 
bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szem-
be jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 
15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült 
tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két 
pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.
Terápia:  tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

VÁRAKOZÁSI IDŐK
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra várakozási idő
(nap)

cukorrépa, 
takarmányrépa

az előírt növényvédelmi 
technológia szerinti  
felhasználás esetén 

nem szükséges

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítményt posztemergensen kell kijuttatni, osztott 
kezelések formájában, a magról kelő kétszikű gyomfajok 
érzékeny fenológiai állapotához igazítva. 

Az egy tenyészidőszakban kijuttatható maximális dózis 4,5  
l/ha! Az első kezelést a magról kelő kétszikű gyomnövények 
szik-2 valódi leveles állapotában kell elvégezni 1,5 l/ha dózis-
sal, a második kezelést ezt követően 10-12 nap múlva 1,5 l/ha 
dózissal. Amennyiben a gyomosodás ezt szükségessé teszi a 
második kezelést követő 8-10 nap múlva kerülhet sor a harma-
dik kezelésre 1,5 l/ha szer felhasználásával. 

A készítmény egyszikű gyomnövények ellen nem hatékony, 
ezért ezek ellen preemergens alapkezelésben kell részesíteni 
a cukorrépát.
Erős napsütésben, 25°C fok feletti hőmérsékleten tilos kezel-
ni a készítménnyel a cukorrépát, ilyenkor a permetezést a 
hűvösebb, esti órákban kell elvégezni.
Növényi kórokozók, állati kártevők által legyengített, vagy 
egyéb más okból legyengült cukorrépát tilos a készítmény- 
nyel kezelni.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Kultúra Károsító
A kezelések 
évenkénti 
maximális 

száma

Két kezelés kö-
zött eltelt mini-
mális időtartam 

(nap)

A kijuttatáshoz szükséges Az utolsó 
kezelés 

fenostádiuma
szer  

mennyiség
(l/ha)

víz meny-
nyiség
(l/ha)

cukorrépa,  
takarmányrépa

magról kelő kétszikű 
gyomnövények 3 8 1,5 80-250 8 leveles 

állapot

CSEBER Nonprofit Kft. 
A növényvédő szerrel szennyezett csoma- 
golóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalál- 
ható a http://www.cseber.hu címen.
Tel.: +36 1 340 5411

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök 
újrafelhasználása tilos!

Egyéb környezetvédelmi előírások: 
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, 
külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten 
belül külön engedélyezéstől függően használható. 
A nem cél növények védelme érdekében a permetezés 
során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!


