
A növényvédő szert gyártja és az engedély tulajdonosa: 
ISAGRO S.P.A., 
Via Caldera, 21, 20153 Milánó Olaszország
Címkézésért felelős: 
AGCHEM PROJECT CONSULTING KFT.
H-1133 Budapest, Ipoly utca 5/E
Telefon:+36 30 2004326
Forgalmazó:
AGROMETRY KFT.
2000 Szentendre, Kisforrás u. 30.
Tel.: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915 

Nettó tartalom: 

5 kg

GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER

FELHASZNÁLHATÓ ALMATERMÉSŰEK, CSONTHÉJASOK, HÉJASOK, SZŐLŐ, CUKORRÉPA, HAGYMAFÉLÉK, BURGO-
NYA, PAPRIKA, PARADICSOM, KABAKOSOK, BAB, BORSÓ, KONYHA- ÉS ÉDESKÖMÉNY, ORVOSI CSUCSOR KULTÚRÁK-
BAN BAKTÉRIUMOS ÉS GOMBÁS EREDETŰ BETEGSÉGEK ELLEN.

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 és kijuttatóknak: nö-
vényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszem-
üveg vagy permetező arcvédő. Mérgezéskor, allergiás meg-
betegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal 
félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után 
(lásd: rézmérgezés kezelése) orvosi, intézeti ellátást kell biz-
tosítani. 

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, 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 BAL (dimerkaprol), kalci-
um-dinátrium-edeát, penicillamin.

VÁRAKOZÁSI IDŐK
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 
almatermésűek: 10 nap 
csonthéjasok, héjasok, szőlő, cukorrépa, hagymafélék: 21 nap
burgonya, paprika, paradicsom: 7 nap
kabakosok, bab, borsó: 5 nap 
konyha- és édeskömény, orvosi csucsor: rendeltetésszerű 
felhasználása esetén várakozási idő előírása nem szükséges.

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítményt preventív jelleggel, (a fertőzésveszé-
lyes időszakban legkésőbb az első tünetek megjelené-
sekor) szükséges kijuttatni a lombfelülethez megválasz-
tott lémennyiséggel (lemosó permetezésnél 1000-2000 
l/ha vízmennyiséggel). Lemosó permetezésnél ügyelni kell, 
hogy a permetlé az ágakat, gallyakat, rügyeket, rügyalapo-
kat is teljes mértékben, áztatásszerűen fedje, amely hatás 
nedvesítő szer alkalmazásával fokozható. A fertőzésveszély 
fennállása alatt (hűvös, csapadékos időjárási viszonyoknál) 
szükség szerint - általában 7-10 napos permetezési fordulót 
alkalmazva - kell ismételni a kezeléseket. Zöldségfélékben 
1-6 alkalommal (2-4 valódi leveles állapot és termésszedés 
közötti időszakban, 6-8 naponként) kell a védekezést folytatni. 
Rézérzékeny gyümölcsféléknél (alma, körte, kajszi, ősziba-
rack) színes bimbós állapotban be kell fejezni a készítménnyel 
való védekezést, azt csak a termés viaszosodása után, nyár 
közepétől (alma, körte), illetve termésszedést követően ősszel 
(őszibarack), vagy a lombhullás előtt és lombhulláskor szabad 
folytatni (kajszi).

EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső 
védőterületén és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön 
engedélyezéstől függően használható. 

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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konyha- és édeskömény peronoszpóra 1-6 3 2,0-3,0 400-800

orvosi csucsor fitoftóra 1-6 3 2,0-3,0 400-800

Lakossági felhasználási dózisok:
- zöldségnövényeknél: 25-45 g / 4-6 liter víz / 100 m2

- ültetvényekben: 25-90 g / 8-12 liter / 100 m2

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

* A kezelések minimális és maximális száma
** Két kezelés közötti minimális időtartam (nap)

*** Az utolsó kezelés időpontja  (fenológiához viszonyítva)

Hatóanyaga: 630 g/kg (63%) rézoxiklorid, ami megfelel 375 g/kg (37,5%) 
réztartalomnak

Szerforma:  WG – vízben diszpergálható granulátum
Forgalomba hozatali engedély száma:
02.5/723-1/2007. MgSzH, 04.2/4329-2/2017. NÉBIH 
Forgalmazási kategória: III.
Gyártási idő: a csomagolóburkolaton található
Gyártási szám: a csomagolóburkolaton található
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös  
helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG,  
A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):   > 2000 mg/ttkg
Tűzveszélyességi besorolás:    nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség:   kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség:     nem jelölésköteles

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! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! 

CSEBER Nonprofit Kft. 
A növényvédő szerrel szennyezett csomagoló- 
anyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a  
http://www.cseber.hu címen. Tel.: +36 1/340-4888
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P270 A termék használat közben tilos enni vagy dohányozni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyeshulladék-lerakóba 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 
szennyeződést!

SPe1 A talajvíz és a talaj élő szervezeteinek védelme, a talajban történő 
felhalmozódásának elkerülése érdekében a készítményt ne használja az előírt 
gyakoriságnál többször.

SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban 
tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

 A nem-cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 50 
m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Figyelem


