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Tdrgy: Badge SC gombaii16 permetez6szer
forgalomba hozatali 6s felhaszn6lSsi
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termofoldtol

az asztalig

enged6ly6nek kiaddsa

0gyintdz1: Szab6n6 Veres Rita
Oldolak szdma: 10

Melldkletek: Forgolombo hozotali
engeddlyokirot

ds

felhoszndldsi

A

Nemzeti Etelmiszerlinc-biztonsigi Hivatal, rnint els6 fokir 6lelmiszerl6nc-feliigyeleti szerv (a
tov6bbiakban: enged6lyezohatositg) az Agchem Project Consulting Kft, (1 133 Budapest, Ipoly utca 5lE)
51tal k6pviselt Isagro S.p.A., (Centro Uffici San Siro, Edificio D, ala 3, Via Caldera 21,20153 Mil6n6,
Olaszorszdg) iigyf6l k6relm6re, Cseh Kozt6rsas5g, mint zon6lis 6rtdkel6 tagilllam iital elvegzett
6rt6kel6sre alapozva a Badge SC gombaiil6 permetezflszer forgalomba hozatali 6s felhaszn5l6si
enged6ly6nek kiad6sa tdrgyhban indult hat6s6gi elj6r6sban meghozta az alilbbr

HATARO ZATOT:
Az enged6lyezo hat6sdg aBadge SC gombadl6 permetezilszer forgalomba hozatali

6s felhasznil6si

enged6ly6t az alSbbiak szerint adja ki:
1.

A niiv6nyv6d6 szer enged6lyokirat azonosftfsi adatai:

1,

1, Engeddlyokirat szdma:

6300/65s-1/2019

1.2. Ndvdnyvddd szer neve:
1.

3, Engeddlyokirat drvdnyessdge :

1.

4. E nge ddly

Badge SC
2024, mircius 31.

okirat tulaj do n o s a :

Isagro S.p.A.
Centro Uffici San Siro, Edificio D, ala3, Via Caldera
2I, 20153 Mil5n6, Olaszorszig

1. 5. Engeddlyo kirat tulajdonos ltazai
kdpvisel6je:

Agchem Project Consulting Kft
1133 Budapest, Ipoly utca 5lE

2. A niiv6nyv6d6 szer adatai:
2.1. Ndvdnyvidd szer

gydrtfja:

Isagro S.p.A. (Olaszorsziry)

2,

2. Ndvdnyvddd szer rendeltetdse:

gombaiil6 permetez6szer

2.

3. Ndvdnyv ddd szer fo rmuldcidj a:

SC

-

vizes szuszpenzi6 koncentr6tum

2.4. Ndvdnyvddd szer dsszetdtele:

A kdszitmdnyben

16v5

tiszta ffimrilz mennyis6ge272 gll,mely az alSbbi technikai hat6anyagok

form6j6ban van jelen:
2.4.1. Hat6anyag

I

ISO ndv r6z-hidroxid
CAS

szdm 20427-59-2

IUPAC nev rdz(Il)hidroxid
tiszta hatdanyag riszardnya 236,64

gll

technikai hat\anyag rdztartalma min.573

lkg

\
630016ss-U2p19
i

2.4.2. Hat\anyag

2

ISO
CAS

n,!v

r6z-oxiklorid

szdm 1332-40-7

IUPAC ndv direz-klorid-trihidroxid
tiszta hat\anyag rdszardnya 239,36

gl

technikai hatoanyag rdztartalma rnin. 570 g/kg
3. Az el6irt min6s6gi ktivetelm6nyek:
3.

l. Hatoanyag tartalont

3 .1.1

. tiszta fdmrdz (CIPAC

MT

44lTcl,}l4l-)

20,0 + 1,0 oh (m/m)

44lTClMl-) 17,4 +1,0 oh (n/m)
3.1.3. r6z-oxiklorid (CIPAC MT 44lTClMl-) 17,6 +l,l oh (m/m)
Meg kell felelnie azSC formul6ci6 ,,FAO"
3.2.Fizikai-kemiai tulajdonsdgok:
3.1.2. r6z-hidroxid (CIPAC MT

kovetehn6nyeinek

Tdj dkozt at

6 .l

ell

e

gii

a

M egi elen

d atok:

6s

: vi I 69o s k6kl z6ld

szini, szag[alan

folyad6k

pH (l%-os szuszpenzi6): 9,I9
Feliileti fesziilts6g (1 0 7o -os szuszpenzi 6.) z 32,6
mN/m (feliiletaktiv anyag)
Relativ siiriis6g (20oC): 1,36
Ta rtris habk6pz6 d 6s (l r4oh - os szuszp en zi6 r'L
perc): 36 ml
Nedves szita marad6k (75 pm): <0,002oh
Kiiinthet6s6gi marad 6kz 6,500/o
OfftOsi marad6k: 2,49Yo
4. A niiv6nyv6d6 szer felhas zn5l6sfir a vonatkoz6 el6irisok

Kultrira

K6rosit6

:

A

K6t

A

kezel6sek
6venk6nti

kezel6s

sziiks6ges

kijuttatfshoz

A

kezel6s ideje

(fenol6giai 6llapot
szerint)

kiiziitt

maxim6lis eltelt
minimflis szer (Uha) viz
szfma
(Uha)
id6tartam
(nap)
peronoszp6ra,

Szolo

7

orb6nc

Alma-

ventiri5s

term6suek

varasodSsok

(alma,

7

korte,

1,3-1,8

virdgzdsig

6

T4

400s00

r,8-2,6

500-

virigzds
ut6n

1000

2,6

7001000

3.

1ev61

kiteriil6s6tol
(BBCH 13)
bogy6szinezodesig
(BBCH 83)

lev6lri.igy dtzzadils
v6g6t6l
(riigypattan6s el6tt

6300/6s5-1t20t9
birs, naspolya)

kozvetleniil)
(BBCH 03)

teljes

virbgzitsig
(BBCH 6s)

2

3,0

10001 500

lev6lhulLis
kezdetdt6l (BBCH
e1)

teljes lombhulldsig
(nyugalmi 6llapot)
(BBCH e7)
ttizelhal6s

2

7

3,0

7001

500

lev6lriigy duzzadils
v6g6tol

(nigypattan6s el6tt
k6zvetleniil)
(BBCH 03)

teljes

virigpdsig
(BBCH 6s)

gombSs
baktdriumos eredetri
5gelhal6sok

t4

2

3,0

r0001

500

1ev61hu116s

kezdet6t6l (BBCH
e1)

lev6lnigy duzzadds
v6g6ig

(riigypattan6s el6tt
kozvetlenril)
(BBCH 03)
Csonth6jasok
(oszibarack,
nektarin,
kajszibalack,
sz17va,

4

monili6s betegs69

14

tafiin6s betegs69

10001 500

sztigmin6s betegseg
(lev6llyukacsosod6s)

cseresznye,

egy6b gomb6s

rneggy)

bakt6riurnos
69elhal6s

lev6lsargul6s

kezdetetol (BBCH
91) vir6grtigyek
megjelen6s6ig

(BBCH ss)

6s

6

Burgonya

3,6-4,0

7

2,5-3,0

600800

burgonyavesz

a f6hajt6son az 5.
lev6l kiboml6s6t6l

(BBCH

1s)

bogy66r6sig
(BBCH 8s)

gomb6s betegs6gek
Diszn<iv6nyek

(peronoszp6ra,
cerkosp6r6s
lev61foltoss69,
antrakn6zis, rozsda)
bakt6riumos
betees6eek

6

J

Koml6

peronoszp6ra

7-8

7

-14

2,8

6001000

az elso tiinetek
megjelendsetol

4,0-5,5

10002000

indanoveked6st6l
3e)
tobozok

(BBCH

630016s5-112919
szed6s6retts6g6ig
(BBCH 8e)

Hdzlkerti d6zis:

.
o
o
o

Sz6l6ben20-30

ml,l}lviz

Almatermdstiekben25-30
Csonth6jasokban 30-40

mlll} | viz

mVl}lviz

Burgonyihan6s diszn6v6nyekben 25-30

Az 6vente hekt6ronk6nt

kijuttatottflmrlz

mlll} lviz

mennyis6ge nem haladhatja meg a 4000 g-ot!

Eldirt niiv6nyv6delmi technol6gia:

Yirhgz| kuttfrrlkban vagy m6zharmat 6s virigz6 gyomniiv6nyek jelenl6te eset6n, illetve ha a
teriiletet birmely okb6l a m6hek litogatjfk,l<tzirillzg m6hkim6l6 technol6giival juttathat6 ki.
Ilyenkor a v6dekez6s csak a m6hek repiil6si id6szakfnak befejez6s6t kiivet6en, legkoribban a
csillagfszati naplemente el6tt egy 6rival kezdhet6 meg. A kezel6st 23 6riigbe kell fejezni, illetve 23
6rht6l a kiivetkez6 nap alkonyatiig sziineteltetni kell.
Sz6l6benp eronoszp6ra ellen megelozo jelleggel, az ellrejelz6sre alapozva kell v6dekezni. A permetez6st
1ltalhbanu t u1'tarot 20-25 cm-es illapotdbanjavasolt megkezdeni, majd afertozes alakul6sa szerint, 7-10
naponk6nt cdlszeru megism6telni.Yirdgz6st kcivetoen a nagyobb d6zis hasntdlata a k6rokoz6 szdmhta
kedvez6 k6riilm6nyek k<izott javasolt. Orbdnc ellen a k6szitm6nyt 3-4 leveles 611apott6l, a tovabbiakban
pedig aperonoszp6ra elleni kezel6sekkel egybekdtve aj6nlott kijuttatni. A veget6ci6s id6szak elso fel6ben
i1gzett kezel6sekndl tekintettel kelt leruri a termesztett szolofajta rdzdrzekenys6g6re. Szerves
ha1anyagtartalmikdszitmdnyek kijuttat6s6t kdvet5en a gombatil6 szer kisebb d6zisatpermetezzi.ik ki.

Almaterm6siiekben varasodas ellen a kezeldseket k<izvetleniil riigypattan6s el6ui 6llapott6l javasolt
megkezdeni 6s csapad6kos idoj6r6sban 2 hetes gyakoris6ggal megism6telni. Kort6ben a fas rdszeken
tortZn6 6ttelel6s megakad6lyozfusa c61j6b61 a kezel6seket c6lszeni a lev6lhu116s kezdet6t6l foll'tatni.
Balct,lriumos fert6z6sek ellen permetez6s elv6gz6se el6szdr 80-100%-os lombhull5skor, majd
rtigypattan6s idej6n javasolt. Fertoz6sre hajlamosit6 ktiri.ilm6nyek kozdtt a k6szitm6nyt vitdgzds
keidetekor is indokolt kipermetezni. Nyugalmi id6szakban a k6szitm6nyt nagy permetl6mennyisdggel,
lemos6sszertien javasolt kipermetezni.
Csonth6jasokban a betegs,lgek ellen apermetezdst 6ssze1, 20-50o/o-os lev6lhulliskor javasolt elvdgezri,
maJd 7i-100%-os lombhull5sban megism6telni. Tavasszal, riigyfakad6st kovet6en a viiilgriigyek
megjelen6s6ig szint6n indokolt a vddekez6s v6grehajtdsa. Az 6szi, illetve a nyugalmi id6szakban
v6grehajtott kezel6seket a nagyobb d6zissal, nagy permetl6mennyis6ggel javasolt elv6gezni.
Riigypattands id6szak6ban a kisebb d6zis kijuttat6sa lehets6ges.

Burgonyib an burgonyavdsz ellen a permetez6seket el6rejelzesre alapozva, megelozo jelleggel sztiks6ges
megkezieni, majd a fertlzes alakulAsat6l fligg6en 7-12 naponk6nt indokolt rnegism6telni.
Fert6z6svesz6lyes id6szakban a nagyobb d6zis kijuttat6sa indokolt.

bakt6riumos 6s gombfs eredetri betegs6gek ellen a kdszitmdnnyel v|gzett
5llomrinypermetezds el6tt az esetleges ndv6nyk6rosft6 hat6s elkeriil6se 6rdek6ben pr6bapermetezds

Diszniiv6nyekben

a

elvdgzdse javasolt.

Koml6ban peronoszp6ra ellenmegelozojelleggel, az indan<ivekedds id6szak6ban sztiks6ges v6dekezni.
A permetez6seket firtozesi vesz6lyhelyzettol ftigg6en 7-14 raponta javasolt megism6telni. A d6zist a
p ermetezend6 no v6nym agassdgho z szi.iks 6 ge s i gazitani.

6300/6ss-l t20t9

Almaterm6sii 6s csonth6jas nov6nyekn6l a k6szitm eny hasznitlatakor legytink tekintettel a tennesztett
faita r6z0rz6kenys6g6re. A fajtaerzekenys6ggel kapcsolatos tov6bbi inform6ci6t a term6k forgahnazoja
szolg5ltat.

A

permetl6 rnennyis6gdt a v6dendS nriv6nyfeliilet nagys5.g6t6l, a miivel6sm6dt6l €s
gdptipust6l flig g6en kell megv6lasztani.

az alkalmazott

A

kdszitrndny kijuttatisitra haszndlt berendezdst a permetezdst kovetoen azonnal ki kell tiriteni 6s a
tafiiiy4., a sz6r6keretet, valamint a vezetekeket legal6bb h6rornszor 6t kell obliteni tiszta vizzel!

Arez tdbb hat6shelyu, kontakt gomba6lo szer hatoanyag (FRAC kod: M1)
Ldgi kijuttatds: nem enged6lyezett

5. A ndvdnyvddd szer emberue, dllatra, kdrnyezetre val6 veszdlyessdge ds a biztonsdgosfelhaszndltistinak
e16[rdsai:
5.

1.

Ve szd lyj ele

5. 1.

k,

o s ztdly o

1. Veszdlvessdei

tu

ztis

lai do ns deo k

A k6szitm6ny p.o. LDso 6rt6ke (patkfnyon):

> 2000 mg/ttkg

Vizi szervezetekre val6

kifejezetten vesz6lyes

vesz6lyess6g:

M6hvesz6lyess69:

m6rs6kelten kockizatos

M ehv es z e ly es s,! g toxi citds
Mehveszely
T

es s

iizv esz6lyes

dg

s6

alap.j dn* :

ko ckdzatbecs

gi

b es o

lds alapj dn* :

mdrsdkelten veszdlyes
mers Lkelten ko ckdzato s

nem jeliil6skiiteles

ro l6s :

5.1.2. Veszdlvessiei besorolds a 1272/2008 EK rendelet alunidn

GHS Piktogram

Figyelmeztet6s:

Figyelem

Figy e lmeztetd mo n dato k (H-m

H400H410

o

n dat)

:

Nagyon m&gez6 avizi 6l6viligra.
Nagyon m6rgez6 avizi elovililgra, hosszan tart6 k6rosod6st okoz.

. Cimk6n nem feltiintetend6
adat

63001655-U2019
Ov intd zk e dd sr e

vo

P102
P264
P270
P280
P391
P501

Kiegds z{td

v es

n utk

o

zd

m o n d ato

k

(P -m

on

d at)

:

Gyermekektol elzftrvatartand6.
A haszndlatot kovet6en a kezeket alaposan rneg kell mosni.
A tenn6k haszniiatakozben tilos enni, inni vagy doh6nyozni.
Vdd6kesztyihaszndlata kotelez6.
A kiomlott anyagot ossze kell gyiijteni.
A tartalom/ed6ny elhelyez6se hullad6kk6nt: vesz6lyes hulladeklerakoba
szdllitds sziiks6ges.

zdly es s dgi

infu rmdcif :

EUH208 Hexahidro-1,3,5-tris(hidroxyetil)-s-triazin -t

tartalmaz. Allergi6s reakci6t vdlthat ki.

ernberi egdszseg 6s a kornyezetveszllyeztet6s6nek elkertil6se 6rdek6ben be kell
tartam a hasznitlati utasit6s elo ir6sait.

EUH401 Az

5.

2, Kiiliinlege s S -ruondato

SPl

SPel
SPe 3

k

:

A n<iv6nyv6d6 szerrel vagy annak csomagol6eszkoz6vel ne szennyezze avizeket!
A berendez6st vagy annak rdszeit ne tisztitsa felszini vizek kozel6ben! Keri.ilje a
gazdasdgbanyagy azutakon lev6 vizelvezet6kon keresztiil va16 szennyez6d6st!
A talaj 6lo szervezeteinek v6delme 6rdek6ben ezt, vagy rezet 1artalmaz6 egy6b
k6szitm6nyt ne haszniija vgyanazon a teriileten az el6irtn6l nagyobb
mennyis6gben, illetve tdbbszcir. (maximum 4,0 kg flmrdz lha I 6v.)
A vizi szervezetek v6delme 6rdek6ben a felszini vizektdl az al6bb felttintetett
kezeletlen biztonsSgi civezet, et!
t6vols5gban taftson me
Kezeletlen biztons6gi ilvezet felszfni

vizekt6l m6rt tivolsiga

Kultrira

Elsodr6d6s

50%-os
elsodr6d6s

7

5u/o-os

technol6gia

cs<ikkent6

n6lkiil

technol6gi5val

elsodr6d5s
cs0kkento
technol6gi6r,al

100 m

75m

m

100 m

cscikkento

n

koml6

125

almaterm6siiek
csonth6jasok

150 rn

125

diszniiv6nyek
(50 cm niiv6ny-

125

n

75m

30m

150

m

125

m

75n

magassfg alatt)

diszntiv6nyek
(50 cm niiv6ny-

magassig felett)

SPe 8

sz6l6

100 m

75m

50m

burgonya

125

m

75m

30m

M6hekre vesz6lyesl
Yir6.gzo kulttr6ban a mdhek napi aktiv gyrijt6si id6szaka idej6n nem alkalmazhat6l
Y ir6,gzo gyomnov6nyek vagy mlzharmat j elenl6te eset6n m6hkfm6l6 technol6gi6ban
alkahnazhat6!

6300/655-1t20t9

5.

3. E gy d b kd rny ezetv ddel mi el6{r tis o k:

Az

ivovizb6zisok belso v6dotertiletdn felhaszndlni tilos, kiilso v6d6teriileten 6s

a

hidrogeol6giai

v6d6rivezeten behil kiilcin engeddlyezdstol ftiggoen haszn6lhat6.
5.4. vdrukozdsi iddk:
5

.4. I .

5 . 4. 2

Munkaeg,lszsdgtigyi vdrakozdsi idci

. E I e lntez

es - eg dszs e

giigyi

tt

dr ako

zds

; 1 nap

i

i

d6 ;

Kultrira

Yirakozitsi id6 (nap)

Sz6l6

21

Ahnatelmdsriek

21

(ahna, kor1e, birs, naspolya)

Csonth6jasok
(oszibarack, nektarin, kajszibarack,
szilv a, cseresznye, meggy)

Burgonya

elofr6s szerinti
felhaszndlls es et6n nem
szriks6ges
7

Disznov6nyek

Kornl6

5.

t4

5. Munkaegdszsigiigyi dvdrendszabdlyok:

5.5.1 . Egydni yddrifelszerelds
5.5. 1. 1.
5 .5 .1

El1kdsz[triknek: v6dokesztyri

.2.Kiiuttat1lotak:

v6d6kesztyit (zart trilnyorndsos gdpkabinban nem szi.iksdges)

M6rgez6skor, alletgiits megbeteged6s eset6n, vagy annak gyanrijakor a rnunk6t azonnal f6lbe kell
szakitani, majd helyszini els6segdlynyrijt6s ut6n (l6sd: r6zm6rgez6s kezel6se) orvosi, intdzeti ell6t6st
kell biztositani.

5. 5.

2. Els 5s e gdlynyuj tds :

Bdrrel val6 Lrintkezds eseten a b6rt bo vizzehneg kell tisztitani.
Szetnbeiutds esetdn a szernet azonnal,bo vizzel,legal6bb 15-20 percig oblogetni. Lenyel1s eset6n, ha a
s6nilt tudatdn|l van, a szdjii vizzel ki kell obliteni, egy k6t poh6r vizzel, vagy toj6sfeh6rj6vel itutri,
orvosi ell6t6st biztositani. TILOS h6nytatni!
Ter dpia : 6ltal6nos eljitrds, tiineti megfi gyel6 kezelds
Ellenanyag.' specifikus antid6tuma penicillamin, BAL (dirnerkaprol, Dicaptol injekci6), DMpS (2,3dimerkapto-1-prop6nszulfonsav, Dimaval tabletta), EDTA, trientin (trientin+etrahidroklorid, Cuprior
fihntabletta)

6300/6ss-112019

6.

A niiv6nyv6d6 szer kiszerel6se, csomagolfsa:

50rnl;100ml; 250mL

6.1.

A kiszerel6s t6rfogata:

6.2.

A csomagol6szer anyaga:

7.

1

liter; 3,5 liter; 5 liter; 10 liter; 17,5
liter
HDPE

HDPE/PA

A niiv6nyv6d6 szer eltarthat6siga:

Fizikai-kdmiai tulajdons6gait szok6sos t6ro16si felt6telek rnellett legal6bb kdt 6vig rnegorzi.
Tajdkoztatd adqt; A gydrt6 6llalvilllalt eltarthat6s6gi ido 3 ev.
8. Forgalmazfsi kateg6ria:
250 m1-n6l nagyobb kiszerel6sek eset6n: II.
250 ml-es es az alalli kiszerel6sek eset6n: III.

A ncivdnyv6do szer csak azenged6lyokirat rendelkez6seit tartalmazo,j6v6hagyott cimkeszovegalapjbn
elk6szitett cirnk6vel kertilhet forgalomba.

Az enged{lyezlsi eljtrds dija 1.500.000 Ft, amelyet az ijgyfdl koteles a kibocs6tolt szirmla alaplSn
megfizetni.
J

el

A

en lrat6ro zat ell en keres etl ev6llel ko zi gazgat6si p er indithat6.
keresetlevelet a Fov6rosi Kozigazgat6si 6s Munkaiigyi Biros6gnak cimezve a jelen Yegzes kdzlds6tol

szinnitottharminc napon beliil
kell benyfjtani.

a

Nemzeti E1"1misr".16nc-biztonsSgi Hivatalhoz (atovabbiakban: NEBIH)

A jogi

kdpviselSvel elj6ro f61, valamint belfoldi szdkhellyel rendelkezo gazdirlkod6 szewezet a
keresetlevelet elektronikus irton, a lrttp:ilanyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztiil eldrheto elektronikus
urlap (ANYK nyomtatv6ny) haszn iiatd al kotele s benyrij tani.
a perl t6rgyal6son kivi.il bir6lj a el, a felek bAnnelyik6nek k6relm6re azonban ttrgyalil*
T6rgyal6s tartdsa a keresetlev6lben k6rheto, ennek elmulaszt6sa miatt igazol6snak helye nincs.

A bir6s6g

hrt.

INDOKOLAS
;;gyfll hazar kepviselete 2011. febru6r 2I. nap16n benyrijtott k6relm6ben a Badge SC gombaiil6
perietez1szer forgalomba hozatali 6s felhaszn6l6si enged6ly6nek kiad6s6t kdtte az engedelyezo
iat6s6gt6l a zoniiis 6r't6kelo tagiilam, Cseh Kozt6rsas6g 6rtdkelo jelentds6re 6s 5181-0 sz6mon kiadott
enged6lyere hivatkozva (Airone SC).

Az

A nov6nyv6do szerek engeddlyez6sdnek

kozoss6gi szabiiyairol

a

nov,lnyvddd szerek forgalomba

hozataldr,l valamint a 79/1 17 EGK ds a 91/4I4/EGK tandcsi irdnyelvek hatdlyon kivtil helyezds,lrdl szdl6
11

07/2009/EK rendelet (tovdbbiakban: EK Rendelet) rendelkezik.

Az tigyf6l az EK rendelet 33-37. cikke szerinti elj6r6s r6szek6nt a k6rehnet vizsgdlo tag5,llam 6llal
elkdsiitett drtdkelo jelentds kiad6s6t kovetoen amagyarusz6gi enged6ly megad6s6ra nyrijtott be k6relmet
az engeddlyezo hat6sdghoz. Az EK Rendelet 33. cikke szerinti adatokat az ertekelo tag6llamhoz tlrteno
benyrijt6ssal egyidejrileg Magyarorczdg, mint 6tvevo tag611am, 2014. dprilis 24-,!n kapta rneg.

6300/6ss-1t2019

Az engeddlyezo hatos6g a benyrijtott kdrelern alapjdn indult elj6r6s6ban meg6llapitotta, hogy fenn6llnak
az enged6ly kiad6s6nak az EK Rendeletben meghatdrozott felt6telei.

Az engeddlyezo hat6sdg az enged6lyokirat kiad6sakor az EK Rendelet 36.cikk (2) bekezd6se 6s 37. cikk
(4) bekezd6s, valarnint a ndttdnyvddd szerek forgalomba hozataldnak ds felhaszndldsdnak
engeddlyez,isdrdl, valamint a ndt,dnyvddd szerek csomagoldsdrdl, jek)ldsdrcil, tdroldsdr6l ds szdllitdsdrol

sz6l6 89/2004. (V.15,) FVM rendeletnelc (a tov6bbiakban: R.) az eljdrhsra vonatkoz6 reszletszabdlyai
alapj6n a rendelkez6 rdszben foglaltak szerint a forgalomba hozatali 6s felhaszn6l6si enged6ly
megad6s6r6l dontott.

Az engeddly drvdnyess6gi idejdrol az EK Rendelet 32. cikk (I) bekezd6se alapjdn rcndelkezett

az

engeddlyezo hat6s69.

A

ncivdnyvddo szet osztiiyozitsithoz az alxyagok es ket,erekek osztdlyozdsdrdl, cfntkdzdsdrcit ds
csontagoldsdr1l, a 67/548/EGK es az 1999/45/EK iranyelv modositdsitrdl es hatdlyon kitiil helyezdsdrcil,
ttalatnint az 1907/2006/EK rendelet modosltdsdrdl szolo 1272/2008/EK rendeletet vette figyelembe az
engeddlyezo hatos6g.
Az,,egyeb kornyezetv6delmi elofr6sok" meghatdrozdsilhoza2lg/2004 (VII. 21.) 6s a 123/1997.
Ko rmdny r end e I et el6ir6sait vette f,rgyel embe az engeddlyez6 hat6 s6g.

Az eharthat6s6gi idorol (felhaszndlhat6s6gi ido) ds az engedelyes nyilatko
ido felttintetdsdrol

a

R. 30. S

00)

(Vil.

18.)

zata szerintvdllalt eltathat6sdgi

bekezddse alapjanrendelkezett az enged,elyezo hat6sdg.

A

cirnkezesre vonatkoz6 rendelkezds az EK rendelet 31. cikk (2) bekezd6s6n, a 65. cikken, valamint az
1107/2009/EK eurdpai parlamenti ds tandcsi rendeletnek a nottdnyvddri szerek cirnkdzdsdre vonatkozd
kovetelmdnyek tekintetdben tortdnd vdgrehajtdsdrdl szolo 547/201 1/E(J rendeleten alapul.

Az

enged6lyez6si elj6r6si dijat a Nemzeti Elehniszerldnc-biztonsdgi Hittatal, ttalatnint a megyei
korrudnyhivatalok ntezdgazdasdgi szakigazgatdsi szervei ekitt kezdentdnyezett eljdrdsokban
fizetendci
igazgatdsi szolgdltatdsi dijak mdrtdkdrdl, valamint az igazgatdsi szolgdltatasi dij
szabdbtair6l
fizetdsdnek
szdl6 63/2012. 04L 2.) VM rendelet l. mellLkletenek 8.5. pontja alapjin 6llapitotta meg az enged,elyezo
hat6s69.

A

csomagol6si hullad6kok kezel6s6re, itfialmatlanitisdra, a novdnyttddd szerrel szennyezett
csomagol1eszkdzJtulladdkok kezeldsdrdl sz6l6 103/2003. (1X.11.) FVM rendelet elSir6sait sztiks6ges
alkalmazni.

Az engeddlyezohatosdghatdrozatdtaNemzeti Elelntiszerldnc-biztonsdgi Hivatafi'ol szoto 22/2012 (II.2g.)
Korm. rendelet 3 S (1) bekezd6s6ben, 6s a foldntifueldsilg,,i hat1sdgi ds igazgatdsi feladatokat elldt|
szervekkiieldldsdrcil szdl6 383/2016. (ill.12.) Konn. rendelet 17. S Q) bekezddsdpekd) pontjdban es a
(2) bekezdesdnek a) pontjaban biztositott jogkordben eljirwa, a kdzigazgatdsi hatosdgi eljards es
szolgdltatds dltaldnos szabalyair\l szdlo 2004. etti CXL. torveny (a tovdbbiakban: Ket,) 71.
S 0)
bekezd6s6nek 6s a 72. $ -anakmegfeleloenhozta.

630016ss-112019

Ajogorvoslatlehetos6geaKet. 100. S Q)bekezdes e)pontja, 100. S Q)bekezddse6sa 109. S (I)bekezdes
a) pontja, a lcdzigazgatiisi perrendtartdsrbl sz6l6 2017. evi L tdrveny 12. S (1) bekezdese, 13 S (1)-(3)
bekezddse, 29, S Q) bekezdese, 39. S 0 belcezddse, 77. S (1)-(2) bekezd,ise, tov6bb6 a polgdri
perrendtartdsrdl sz6lo 2016. iyi CXXX. tdrveny 608. $-a, valarnint az elektronikus ilgyint,iz,ls ,!s a bizalmi
szolgdltatdsokdltaldnosszabdlyairolszolo20l5.,!viCCXXII.tdrvenyl.$17.pontd)alpontja,9 S(1)
bekezdes a) pont aa) alpontja es b) pontja alapjitn biztositott.

Budapest, 2019. m6rcius
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FORGALOMBA HOZATALI ES T'BTHASZNAI,ASI
ENGEDfI,YOXTRAT
1.

A niiv6nyv6d6 szer enged6lyokirat azonositfsi adatai:

1.

1, Engeddlyokirat szdma:

6300/6ss-1t2019
Badge SC

1,2. Ndvdnyvddd szer neve:
1.

3, Engeddlyokirat drvdnyessdge :

1,

4. E nge ddly

o

2024. mircius 31.

kirat tulaj do n o s u :

Isagro S.p.A.
Centro Uffici San Siro, Edificio D, ala 3, Via Caldera
21, 20153 Mil6n6, Olaszorszitg

Agchem Project Consulting Kft
1 133 Budapest, Ipoly utca 5/E

1. 5. Engeddlyo kirat tulajdonos hazai
kdpvisel6je:

2. A niiv6nyv6d6 szer adatai:
2.1. Ndvdnyvddf szer gydrtdja:
2.

2. Ni)vdnyvddd szer rendeltetdse:

2.

3. Niivdnyvddd szer

Isagro S.p.A. (Olaszorsz6g)
gombaiil6 permetez6szer

formuldcifj a:

SC

-

vizes sntszpenzi6 koncentr6tum

2.4. N|vdnyvddd szer iisszetdtele :

A k6szitm6nyben

16v6

tisztaf6mrilz mennyis6ge272

g/1,

mely az alihbi technikai hat6anyagok

formdjdban van jelen:
2.4.1. Hat(tatryag

I

ISO ndv r6z-hidroxid
CAS szdnt 20427-59-2

IUPAC nev rdz(II)hidroxid
tis zta ltatd any
te

ag

chnikai hat6 any a g

2.4.2. Hat1anyag 2

res

zardny a 236,64

r 6zt art a lm q

ISO ndv
CAS szdm

IUPAC ndv
ti s zta ltat 6 arry ag r ds z ardny a
te c

ltni lcai hat6 anyag r dztarta lma

gt

min.573 glkg
r6z-oxiklorid
t332-40-7
di r dz - kl o r id- tr ihidr o xi d

239,36

gl

min.570 g/kg

Mell6klet a 6300/655-112019
3. Az

fVEStFl szdm0 hatdrozpthoz

el6irt min6s6gi ktivetelm6nyek:

j. l. Hatdanyag tartalont

44lTcl}./rl-) 20,0 *. 1,0 oh (m/m)
3.1.2. r6z-hidroxid (CIPAC MT 44lTcl}l{.l-) 17,4 +1,0 oh (m/m)
3.1,3. r6z-oxiklorid (CIPAC MT 44lTClMl-) 17,6 + I,l oh (m/m)
Meg kell felelnie az SC fonnul6ci6
3.2.Fizikai-kdmiai tulajdonsdgok:
3. 1 .1 .

tiszta fernrez (CIPAC MT

,,FAO"

kovetelm6nyeinek

Tdj dko zta t 6 .j ell

e

gii

a

Me gi elen6s : vil6go s k6k/zo

d atok;

ld szini,

szagtalan

folyad6k

pH (l%-os szuszpenzi6): 9,I9
Feliileti fesziilts6g (1 0 %-os szuszpenzi 6.)z 32,6
mN/m (feliiletaktiv anyag)
Relativ siiriis6g (20oC): 1,36
Tart6s habk6pz6d 6s (l r{"h-os szuszpenzifi, I
perc): 36 ml
Nedves szita marad6k (75 pm)z <0,002Yo
Kiiinthet6s6gi marad 6k: 6,500/o
OnlitOsi marad6k: 2,49oA
4. A niiv6n1v6d6 szer felhaszniiirsira vonatkoz6 el6irisok:

Kultrira

Krirosit6

A

K6t

A

kezel6sek
6venk6nti

kezel6s

sziiks6ges

kijuttatishoz

kiiziitt

A

kezel6s ideje
(fenol6giai fllapot
szerint)

maximilis eltelt
minim6lis szer (Vha) viz
sz6ma
(Vha)
id6tartam
(nap)
Szdlo

peronoszp6ra,
orb6nc

7

7

1,3-i,8
viriryzdsig

400500

7,8-2,6

s00-

virdgzis

1000

3.1ev61

kiterfll6sdtol
(BBCH 13)
bogy6szinezoddsig
(BBCH 83)

ut6n

Almatermdsr.iek

ventriri6s
varasod6sok

6

14

2,6

7001000

(ahna, korte,
birs, naspolya)

lev6lri.igy duzzadds
v6g6t6l
(riigypattan6s el6tt
kdzvetlentil)
(BBCH 03)

teljes

viritgzdsig
(BBCH 6s)

2

3,0

10001 500

lev6lhull6s

kezdetdtol (BBCH
e1)

teljes lombhull6sig
(nyugalmi 611apot)
(BBCH e7)

Mell6klet a 6300/655-1.12019

ttizelhal6s

2

7

3,0

NEBTH szdm0

7001500

hatdrozathoz

lev6lrtigy duzzadis
vegetol
(rtigypattan6s elott
kozvetleniil)
(BBCH 03)

teljes

virdgzdsig

(BBCH 6s)

gornb6s

6s

2

bakt6riumos eredetii

t4

3,0

69elhal6sok

1000-

1evelhull6s

I 500

kezdetdtol (BBCH
e1)
1ev61rugy duzzadds

vegeig
(rtigypattan6s elott
kozvetlenril)
(BBCH 03)
Csonth6jasok
(6szibarack,
nektarin,

kqszibarack,
szilva,
cseresznye,
meggy)

4

monili6s betegs6g

t4

3,6-4,0

tafrinis betegs6g

10001 500

sztigmin6s betegs6g

megjelen6s6ig
(BBCH ss)

(lev6llyukacsosod6s)

egy6b gombds

lev6ls6rgul5s

kezdetdt6l (BBCH
91) vir6gnigyek

6s

bakt6riurnos
Seelhal6s
6

Burgonya

7

2,5-3,0

600800

burgonyav6sz

a f6hajt6son az

5.

1ev61 kiboml6s5t6l

(BBCH

ls)

bogy66r6sig
(BBCH 8s)

gomb6s betegs6gek

Disznov6nyek

6

(peronoszp6ra,
cerkosp6r6s
lev61foltoss5g,

7-8

2,9

az elso trinetek

6001000

megjelendsetol

1000-

indand,veked6st6l

antrakn6zis, rozsda)
bakt6riumos
betegs6gek
a
J

7-14

4,0-5,5

2000

Koml6

peronoszp6ra

(BBCH

3e)

tobozok
szed6s6retts6g6ig
(BBCH 8e)

Hdzikerti d6zis:

o
o
o
o

Sz6l6ben20-30 ml/10

lviz

Almatermdstiekben 25-30 ml/10
Csonth6jasokban 30-40

lviz

mlll}lviz

Burgonydban 6s disznriv6nyekben 25-30

mlll}lviz

Az 6vente hekt6ronk6nt kijuttatottffimrflz mennyis6ge nem haladhatja meg a 4000 g-ot!

Mel16klet a 6300/655-tl2019 NEBIH szdmU hatdroz,athoz

El6irt niiv6nyv6delmi technol6gia:

kultrirfkban vagy m6zharmat 6s virigz6 gyomniiv6nyek jelenl6te eset6n, illetve ha a teriiletet
b{rmely okb6l a m6hek liltogatjik, l<izir6lag m6hkim6l6 technol6giival juttathat6 ki. Ilyenkor a
v6dekez6s csak a m6hek repiil6si iddszakfnak befejez6s6t kiivet6en, legkorr{bban a csillagiszati
naplemente el6tt egy |rival kezdhetd meg. A kezel6st 23 6riig be kell fejezni, illetve 23 6rit6l a
ktivetkez6 nap alkony atiig sziineteltetni kell.
Yir5ryz6

Sz6l6ben peronoszp1ra ellenmegelozojelleggel, az ellrejelz6sre alapozva kell v6dekezni. A permetez6st
6ltal6ban a hajtSsok 20-25 cm-es Sllapotihanjavasolt megkezdeni, majd a fertbzes alakulSsa szerint, T-I0
naponk6nt c6lszeni megism6telni. Yiragz6st kdvetoen a nagyobb d6zis hasznillata a k6rokoz6 szdmdra
kedvez6 kciriilm6nyek kcizott jav asolt. Orbanc ellena k6szitm6nyl3-4leveles 6llapott6l, a tov6bbiakban pedig
a peronoszp6ra elleni kezel6sekkel egybekdtve aj6nlott kijuttatni. A veget6ci6s id6szak elso fel6benvdgzett
kezel6sekn6l tekintettel kell lenni a termesztett szollfajta ftzdrzdkenys6g6re. Szerves hat6anyagtartalmri
k6szitm6nyek kijuttatrls6t krivet6en a gombadlo szer kisebb d6zisdt permetezziik ki.

Almaterm6siiekben varqsodds ellen a kezel6seket kozvetlentil riigypattan6s elotti 6llapott6l javasolt
megkezdeni 6s csapad6kos idoj6r6sban 2 hetes gyakoris5ggal megism6telni. K<irt6ben a f6s r6szeken t6rt6n6
6ttelel6s megakad6lyozdsa cdlj6b6l a kezel6seket c6lszeni a levdlhull6s kezdet6t6l folyatni. Bakt,lriumos
fert6z6sek ellen permetez6s elv6gz6se el6szdr 80-100%-os lombhull6skor, majd riigypattanils idej6n javasolt.
Fert6z6sre hajlamosit6 krirtilm6nyek krizdtt a k6szitm6tyt virdgzits kezdetekor is indokolt kipennetezni.
Nyugalmi id6szakban a kdszitm6nyt nagy pennetl6mennyisdggel, lemos6sszertien javasolt kipermetezni.

Csonth6jasokban a betegsegeft ellen a permete26st 6ssze1, 20-50o/o-os lev6lhu115skor javasolt elvdgezni,
rnajd li-tOON-os lombhulldsban megism6telni. Tavasszal, riigyfakadSst kovet6en a virrigriigyek
megjelen6s6ig szint6n indokolt avddekezds v6grehajtdsa. Az6szi, illetve a nyugalmi id6szakban v6grehajtott
kezil6seket a nagyobb d6zissal, nagy permetl6mennyis6ggel javasolt elv6gezni. Riigypattan6s id6szakdban a
kisebb d6zis kijuttat6sa lehets6ges.

Burgonyiban burgonyav,lsz ellen a permetez6seket el6rejelzesre alapozva, megelozo jelleggel

sztiks6ges
alaku16s6t6l fiigg6en 7-12 naponk6nt indokolt megism6telni. Fert6z6svesz6lyes

majd if"rtor"t
id6szakban a nagyobb d6zis kijuttat6sa indokolt.

-.gf.ri:.ni,

Diszniiv6nyekben

a

bakt6riumos 6s gombis eredetti betegsdgek ellen

a

keszitm6nnyel vdgzett

6llom6nypermetez6s elottazesetleges ndv6nyk6rosft6 hat6s elkeriil6se 6rdek6ben pr6bapermetezds elv6gz6se

javasolt.

Koml6ban peronoszp6ra ellenmegellzojelleggel, az indanoveked6s id6szak6ban sziiks6ges v6dekezni. A
permetez6seket fertoz6si vesz6lyhelyzettbl fiigg6en 7-14 naponta javasolt megism6telni. A d6zist a
p ermetezend6 ndvdnym agas s 6gho z s ziik s 6 g e s i gazitati.

Almaterm6sii 6s csonth6jas nov6nyeknel aklszitmlnyhaszn|latakor legyiink tekintettel a termesztett fajta
r6z1rz1kenys6g6re. Afqtadrzlkenys6ggel kapcsolatos tov6bbi inform6ci6t a tenn6k forgalmaz6jaszolgiitat.
A permetl6 nennyisdg6t a v{dendo nov6nyfeli.ilet nagys irgi/tol,a mrivel6smodt6l 6s azalkalmazott g6ptipust6l
fiiggoen kell megv6lasztam.

A k6szitrndny kijuttat6sirahasznftlt berendezdst a permetezestkovetoen azonnal ki kell i.iriteni es atartdlty'.,
sz6r6keretet, valamint avezetekeket legal6bb h6romszor 6t kell obliteni tisztavizzelt
Arcztcibb hat6shelyti, kontakt gombaolo szer hat6anyag (FRAC k6d: M1)

Ldgi kij uttatds

:

nem enged6lyezett

a

Mel16klet a 6300/655-t/2019 NEBTH szdm0 hatdrozathoz

5. A ni)vdnyvddd szer embene,
e16[rdsui:
5.

1. Veszdlyj ele k,
5, 1.

1.

o s ztdly o

dllatra, kdrnyezetre val6 veszdlyessdge ds a biztonstigos felhaszntihisdnak

ztis

ei tulai do n sdeo k

Veszdlvessd

A k6szitm6ny p.o. LDso 6rt6ke

(patkinyon):

vesz6lyess6g:
M6hvesz6lyess6g:
Mehveszelyesseg toxicitds alapjdn.:
Mehveszdlyess,lg kockdzatbecslds alapjdn.:
Tiizvesz6lyess6gi besorolfs:
vizi

szervezetekre val6

> 2000 mglttkg

kifejezetten vesz6lyes
m6rs6kelten kock6zatos
mdrs,lkelten veszdlyes
mdrsekelten kockdzatos

nem jetiil6skiiteles

5.1,2. Veszilvessdsi besorolds a 1272/2008 EK rendelet alspitin

GHS Piktogram

Figyelmeztet6s:

Figyelem

Figy el meztetd mo n duto k (H-m

o

n dat)

:

Nagyon mdrgezo avizi 6lovil6gra.
Nagyon m6rgez6 avizi eTovtlilgra, hosszan tart6 k6rosod6st okoz.

H400H410

dvintdzkeddsre vonatkozd mondatok (P-mondat) :
Pt02
Gyernrekek t6T elzftrv a tartand6.
P264
A haszn6latot kovetoen a kezeket alaposan meg kell mosni.
P270
A tenn6k haszn|Tata kozben tilos emri, inni vagy doh6nyozni.
P280
Vddokeszty i hasznl,lata kotelezo.
P391
A kiomlott anyagot ossze kell gyrijteni.
P501
A tartal orn l edeny elhelyezese hulladekkent : vesz6lyes hull ad6kl erak6b a
sz1,llitds szriks 6ge s.

Kiegds zitd

ves zdlyess

dgi informdcif :

EUH208 Hexahidro-1,3,5-tris(hidroxyetil)-s-tiazin-ttartalmaz. Allergi6s reakci6t vdlthat ki.
EUH401 Az

emberi eg6szs6g 6s a komyezetveszdlyeztet6s6nek elkenildse 6rdek6ben be kell
tartani a hasznitlati utasit6s el <! irdsait.

-

Cimkdn nem feltiintetendo adat

Mell6klet a 6300/655-1,lzotg NtEstH sz6mti hatdrozpthoz
5.

2. Killiinleges

SP

1

SPel
Spe

3

S -m o n dato k

:

A novdnyv6do szerrel vagy annak csomagol6eszkoz6vel ne szennyezze avrzekell
A berendez6st vagy annak reszeit ne tisztitsa felszini vizek kozel6ben! I(eriilje a
gazdasiryban vagy az utakon levo vizelvezetokon kereszttil val6 szennyezoddst!
A talaj elo szewezeteinek vddelme drdekdben ezt, vagy rczet tartalmazo egy6b
kdszitmdnyt ne haszniija :ugyanazon a teliileten az eloirtn6l nagyobb
mennyisdgben, illetve tobbszor. (maximum 4,0 kg fdmrlz lha I 6v.)
A vizi szelvezetek vddelme drdekdben a felszini vizektol az al6bb feltiintetett
o
en
t6uols6gban tartson meg egy keze
Kezeletlen biztonsdgi 6v ezet felszini
vizekt6l m6rt tivolsiga
I 5o/o-os

teclmol6gia

50%-os
elsodr6d6s
csdkkento

n61kii1

tech-no16gi6va1

elsodr6d6s
csdkkentt!
techno16gi6val

koml6

125 m

100 rn

75n

almaterm6siiek
csonth6jasok

150 rn

125 m

100 m

r25 m

l5m

30m

150 m

125

m

75 rtt

Elsodr6d6s
csokkento

Kultrira

diszniiv6nyek
(50 cm niiv6nymagassig alatt)

diszniiv6nyek
(50 cm niiv6ny-

magassig felett)

SPe

-

sz6l6

100 m

75m

50m

burgonya

125 m

75m

30m

y,:}!*:ffifi'r1"il

a ,.r6hek ,api aktiv gytijt6si id6szaka idej6n nem alkal,r azhat6t
vagy m6zharmat jelenldte eset6n rn6hkirn6l6 technol6gi6ban
gyomnov6nyek
Virdfzo

alkalmazhat6!

5.

3. E gy d b kbrny ezetv ddelmi el6ir ds o k:

Azivovizb6zisok belso v6d6teriiletdn felhaszn6lni tilos, ktils6 vdd6teriileten
beltil kiilo n engeddly ez6 sto I fiig go en haszn6lhat6.
5.4. vdrakozdsi iddk:
5.4.

l.

Munkaegdszsdgiigyi ttdrakozdsi idf

: I nap

6s a

hidrogeol6giai v6doovezeten

Mell6klet a 6300/655-t/2019 NEBIH szdmU hatdrozathoz
5. 4.

2. Et elmez

ds - e gd s z s d

gilgi

t,

dr akozd

s

i i d5

Kultrira

;

Vrlrakozrlsi id6 (nap)

Sz6lo

2l

Alma-

2l

terrndstiek
/alma" korte" birs" naspolya)
Csonth6jasok
(oszibarack, nektarin, kajszibarack,
szllv a, cseresznye, meggy)

eloirds szerinti
felhaszniiits esetdn nern
sziiks6ges

Burgonya

7

Disznciv6nyek

Koml6

14

5. Munkae gd szsrigilgyi 6v frendszab dlyo k:

5.

5. 5.

1. Egydni y,iddfelszerelds

I. Eldkdsz{tdknek: vddokesztyri
5.5.l.2.Kijuttat1lomk: vdd6kesztyi(zart tirlnyom6sos g6pkabinban nem
5.5. I.

szi.iksdges)

M6rgez6skor, allergiils megbeteged6s eset6n,vagy annak gyanrijakor a munk6t azonnal felbe kell szakitani,
rnajd helyszini elsosegdlynyrijtds utdn (16sd: r6zm6rgez6s kezel6se) orvosi, intezeti ell6t6st kell biztositani.

2. El s 6 s e gdlynytij tds :
Bdrrel yal6 drintkezds esetdn abortbb vizzel meg kell tisztitani.
Szembe jutds eseten a szemet azonnal, bo vizzel, legal6bb 15-20 percig oblogetni. Lenyeles eset6n, ha a

5 . 5.

s6rtilttudatdniiyan,aszdjiltvizzelkikellobliteni,egyk6tpoh6rvizzel,vagytojSsfeh6rj6vel
TILOS h6nytatni !

itatni,orvosi

e1l6t6st biztositani.

T e r dp i a : 6ltal 6no s elj ir t"s, ttineti rne gfi gyel o keze I 6s
Ellenanyag: specifikus antid6tuma penicillamin, BAL (dimerkaprol, Dicaptol injekci6), DMPS (2,3dimerkapto-1-prop6nszulfonsav, Dirnaval tabletta), EDTA, trientin (trientin-tetrahidroklorid, Cuprior
fihntabletta)

6.

A niiv6nyv6d6 szer kiszerel6se, csomagolfsa:

6.1. A kiszerel6s t6rfosata:
6.2. A csomasol6szer anvasa:

50

ml;

100

ml;250 ml

HDPE/PA

1

liter; 3,5 liter; 5 liter; 10liter; 17,5liter
HDPE

Mel16klet a 6300/655-1,12019 NEBIH szdm0 hatdrozpthoz

7.

A niiv6nyv6d6 szer eltarthatr6s6ga:

Fizikai-kdrniai tulajdons6gait szok6sos t6rol6si felt6telek mellett legal6bb k6t dvig megorzi.
Tdjekoztat| adat: A gydrt6 6ltalyflllalt eltarthat6s6gi ido 3 6v.
8.

Forgalmazisi kateg6ria:
250 ml-n6l nagyobb kiszerel6sek eset6n: II.
250 ml-es es az alatti kiszerel6sek eset6n: III.

Budapest, 2019. m6rcius

1

1.

Dr. Oravecz Mirton
elniik
nev6ben 6s megbiz5s6b6l
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,t

tl
55.

Jordin Liszl6
igazgatil

l',1-,t-:ii:,I lJctl
[:;..Oi t-i. z16fi6h: i 'll

CIMKESZOVEG
trnfo

Cimkdn feltiintetend6 kifejez6sek
informdci6k tartalmi, itrl. fonnai

rmdci6k, magyar6zats k

6s

kovetelmdnvei

Niiv6nyv6d6 szer neve

tsadge SC

Szerforma (formul6ci6)
Ilat6anyag megnevez6se,
koncentr6ci6ja (g/i, vagy g/kg 6s ez

SC

tome gsz|zal6kban is kifej ezve

;

n/m%)

-

vizes szuszpenzio koncentr6tum

Hat6anyag:
236,64 gll rez-hrdroxid (17 ,4%)
239,36 gll rez-oxrklorid (17 ,6%)
osszesen:

272 gll
Rendeltet6se a felhaszndl6s cdlia
szerint

- 20% tiszta fetnrez

gombaolo pennetezoszer

Forgalomb t hozatali en ged 6ly szama Forgalomba hozatatri enged611, szdma:
(Az engeddlyokirat kiad6sakor kapott 6300/6s5-1t20r9

hatdrozat szdmitnak

szerepeitetdse

tcjbbi feltiintetheto; a helyes
sorrend: sorszdrl, ntajd az engeddll,t

kdtelezo,

a

ki611it6 hat6sdg roviditdse)

Forgalmaz6si kateg6ria megj el6l6se

Forgalmazisi kateg6ria:
250 rnl-n6l nag5,obb kiszerel6sek eset6n: II.
250 nrl-es 6s az alatti kiszerel6sek eset6n: III.

Az enged6lyokirat tulajdomosa, (ndv.
cim, telefonsz6rn)

Az enged6lyokirat tulajdonosa, a ndv6nyr,6d6 szer
g,6rt6ja: Isagro S.p.A.
Centro Uffici San Siro, Edificio D, ala3,
Via Caldera 21,20153 Mi16n6, Olaszorsz6g

Enged6lyokirat tulaj donos hazai
k6pviselete, vagy cimk66rt fetrel5s
szenr6try az 547120t1EU rendelet
alapj:in (ndv. cfrn. telefonsz6rn)

Enged6lyokirat tulajdonos hazai k6pviselete,
Agchem Project Consulting Kft.
H-i 133 Budapest, Ipoiy utca 5/E

Forgalmaz6:
(ndv, cim, teleforrsz6iri)

Eelchim Crop Frotection Hungary Kft.,
H-L124 Budapest, Jagell6 tt 14.
Tel.: +36 1577 5284 Fax: +36 1577 5285
hun

Gyrlrt6si id6 (nap. h6, dv. \/agy dv.

g

ary@,b el chirn. co rn

h6, nap) r,6lasszon
Gydrtisi sz6m

Gy6rt6.si id5: a csornagol6burkolaton tal6lhat6
Gy6rt:isi szim: a csomagol6burkoiator, tal6ihat6

Eltarthat6s{g (elt6r az
enged6lyokiratban szerep16

EItarthat6s6g:
Eledeti, 26ft csomagol6sban, szaraz, htir,ds helyen,

sziivegt6l, ezt k6riiik haszn6lni)
Kiszerel6si egys69 (r,alarnemyi
ki szerei6si egysdg felttintetendo)

szab6lyos novdnyr,6do szer rakt6rban 3 6v.

Nett6 tartalom: 50 ffil, 100 ml, 250 frl,
1 1,3,5

1,51, 101,17,51

\A cAw9uuL:6xe.,g u"^-t4-$*--{1! 6- G Ac( G 16}-11kal.q
ela$.-,5-La,u^6dQae{.-

(*P'*

gq-1;!'ul'tog..
1

;lCtc.) . gB

\b

c- \

qrr

i
EMBERRE. ALtr ,AT'RA, KORI{YEZETRE VALO'
BIZTONSaCOS FELHASm+ar,As F EI-TETELEI
Vesz6l1,t j elz6 pikto gramok

x,a.

'*rA

FIGYELEM
A p.o. LDso drtdk (patk6ny): > 2000 mg/ttl<g
Vfzi szervezetekre va16 vesz6lyess6g: kifejezetten
veszdlyes

N{6hvesz6lyess69: mdrsdkelten kock6zatos
Tiizvesz6b,ess6gi besoroI6s : nem j e16 IdskciteIes

H-, P- 6s kiildnleges S-rnondatok 6s
Kieg6szft6 vesz6lyess69i inform6ci5k
(EUH401-es mondatot a cimke elejdn
kdriuk feltenni a k6d ndlkul; 16sd:
kcitelezoen felttintetend6 mondatok
al6bb)
( Abban az esetbeu, l-ra kdszitn'rdn1,

besorol6sa H mondatot nem tartalmaz.
akkor a cilnkeszovegen nern

feltiintetend6 a cimsor.
AP102, P270 mondatok az I. ds a II.
for g almi kateg dr id k es etdb en
vdl aszth atdak, de IItr. .forga hni
kategdria esetdn kdt el ezd feltiintetr, i.
Amennyiben az engeddlyokiratban
ldr,6 rnunkaegdszsdgi.ig),i el6ir6sok
lefedik az adotl P mondatot, ald<or az
eiira9l'6315.;

H410

Nagyon rndrgezo a vfzi dl6vil6gra, hosszan
tart6 k6rosod6st okoz.

Pl02

G),ermekektol elzdrvatartand6.
Ahaszndlatot kovetoen a kezeket alaposan
meg kell mosni.
A term6k hasznllata kozben tilos enni, inni
vagy doh6nYozni'
Vddokesztyihaszniiata kotelez5.
A kiomlott anyagot ossze kell $'rijteni.

P264
P270
P280
P391

P501

Atafialonleddnyelhelyezdsehulladdkkdnt:
vesz6l),eshulladdk-lerak oba sz|llitits
sztiksdges.

EUH2

0

- 1, 3, 5 -tris (hidroxi etii) - s - tr razin-t
tattalnaz. Allergi6s reakci6t v6lthat ki.

8 Hex ahi dlo

Kiiliinleges S'rnondatok
SPl A nor,6n).v6d6 szerrel vagy amak
c s o nr ago 6 e szko zev el n e s zennyez ze a v izeketl A
berendezdst vagy annak reszeit ne tisztitsa felszini
vizek kcizeldben! Keriilj e a gazdasdgban vagy az
1

utakon ldvo vizelvezetokcin kereszttil valo
szennyez6d6st!

Egy6b kiirnyezetr'6delmi el6ir6sok:
Ha nincs egydb korriyezetrz6delmi
el6ir6s. a kovetkez6 mondatot kell
szerepeltetn t:,,A2 eloitt
kock6zatcscild<ento intdzkeddsen kfvtil
egy6b korl6toz6s nem sziiksdges."

SPetr A talaj elo szervezeteinek vddelme drdekdben
ezt, vagy rezel tarl.almazo bfumilyen ur6s kdszitrn6ny't

ne haszn|lja ugyanazon a teriileten az

el6irtn6i
riagyobb merurSris{g$en, illetve tobbszor. (maximum
4,0 kg femrezlhal|v).

SPe3 A vizi szervezetek vddelme drdekdben a
felszini vizektol az alitbb felti.intetett t6vols6gban
tafison meg egy kezeletlen biztonsdgi dvezetet!

Kezeletlen biztonsdgi ovezet
felszfni vizekt6l m6rt tdvolsd

Elsodr6dds
csdkkento

technol6gia

ndlkiil

SPeS

N46hekr.e veszdl)'es

I 5o/o-os
elsod16dds

cscikkento

technol6gi
dval

!

Yirdgzo kultirr6ban a mdhek napi aktiv gyrijtdsi
idlszaka idej6n nem alkalmazhato!
Y ir 69zo gS,omnovdnyek v agy m dzharmat j e I enl dte
e setdn rl dhkfind Io techno I 6 gi 6ban alkalma zhat6 |
Eg5,6b kiirnyezefr,6delmi el6ir6sok: Az
iv ov izb |zisok be I so v ddotertil etdn fe lliasznd lni ti I o s.
kiils6 r,ddoter0leten ds a hidrogeol6giai vddodvezeten
beliil ktil cin enged dlyezd st6 I fLigg6en haszn6lhat6.
Munkaeg6szs6g{i gyi 6r,6rendszabilyok:
E$,dni vdd6fel szerelds
EI6 ke s z it 5 lote k : v edokesztyl
Kij utt ato kna,t.' vddokes zty;i (zirL trilnyorn6sos
gdpkabinban 11eli'l sziiksdges)

Ndunkaeg6szs6giigyi

6r,6rendszab6ly,ok

Mdrgezdskor. allergi6s megbetegedds esetdn, vagy
annak gyanrijakor a munk6t azonnal fdlbe kell
szak{tani. maj d hel1,szini elso s e gdl1,n1n-rj tds ut6n (l6sd
r6zm6rgez6s kezel6se) orvosi, rntezeti ell6t6st kell
biztositani.
Els6seg6lynyrijtris: Bcirrel yalo drintkezds esetd.n a
b6rt b6 vizzel meg kell tisztitani.
Szentbe.jutds esetdn a szemet azonnal,bd vizzel,
legal6bb 15-20 percig cibldgetni. Lenysl[5 esetdn, ha
a sdrrilt tudat6n6l vat1, a sz|jbtvizzel ki kell dblfteni,
egy-kdt poh6r vizzel vagy toj6sfehdrjdveI itatni.
orvosi ell6t6st biztosftani. TILOS h6ny'tatni.
Terdpia: 6ltal6nos eijdr6s, ttineti megfigyel6 kezelds
Ellenanyag: specifikus antid6tuma penicillarnin.
BAL (dimerkaprol, Dicaptol injekci6), DMPS (2,3dirnelkapto-1-prop6nszulfonsav, Dimaval tabletta),
EDTA, trientin (trientin-tetr-ahidr-oklorid, Cuprior
filmtabletta

h{unka-eg6szs6giigyi vSrakozdsi id6: 1 nap
trlehnez6s-eg6szs69i.ig5,i v6rakoz6si idti :
\/iralioz{si id5

Kultrira

V:irafl<oziisi id6]r (napokban ilegadva)

Sz6l6

2l

. .lmaterm6siiek
(alma, kor1e, birs. naspoll,a)

27 nap

Csonth6jasok

nap

eloir6s szerinti
felliaszn6l6s esetdn

(oszibalacli, nektalin.
kajszibalack, szilva,

neur sziiksdges

csel'esznye, meggy)

7 nap

BurgouYa
Diszndr,6nvek

t4

I(oml6

Kirosittl

I(u Itir ra

5z6l6

llmaterm6siiek
(aima. korte.

peronoszp6t'a,
orb6nc

ventrlrids
varasoddsok

A

K6t kezel6s

kezel6sek

kiiziitt eltelt

6r,enl<6nti

minimdlis

maximilis
szima

idStarta m

7

7

(nap)

A liij uttatrishoz sziilis6ges
(l/ha)

\,iz
(l/ha)

1,3-1,8

400-500

szer

vir6gz6sig

6

I4

11ap

A l<ezelds ideje
(fenol6giai 6llapot
szerint)

3. ler,6l kiteriildsdtol

(BBCH 13)

1,8-2,6
vtrAgzits
ut6n

500- 1 000

2,6

700-1 000

bils, naspolya)

bogy6-szinezoddsig

(BBCH 83)
levelrtigy duzzadi$
vdgdtol (riigypattan6s
elott kozvetleniil)
(BBCH 03) - teljes
(BBCH 65)

vir6gz5Lsig
3,0

2

i000-1500

ler,6lhull6s kezdetdtcil
(BBCH 91) - teljes

lornbhull6'sig
(nyugalmi 6llapot)

(BBCH 97)
ti.izellialds

2

1

3,0

700-

15

00

ler,6lrtigy dtzzadds
vdg6tol (riigypattan6Ls
elott kozvetleniil)

(BBCH 03)

-

teljes

vir6gz6sig (BBCH 65)
gornb6s 6s

monrli6s betegs6g

cseresznye,
rneggy)

1

000- 1 500

ler,6lliulLis kezdetdtol

levdlriigy duzzadds

tafiinas betegs6g

szilva,

3,0

(BBCH e1)

(oszibarack,
kaj szibarack,

14

eredetri
69elhal6sok

Csonth6jasok
nekarin,

2

baktdliumos

sztigrnin6s
betegsdg

-

vdg6ig (nigypattan6s
elott kdzvetlentil)
(BBCH 03)
4

t4

3,6-4,0

1

000-i 500

lei,6ls6rgul6s
lcezdet6t6l
(BBCH e1)

-

vi169riigyek

(lev6llyuka-

rnegjelendsdig

csosoddLs)

(BBCH ss)

egydb gornb6s
6s

bakt6riumos

rigelhal6s

A
I(ultir ra

I(6rosit6

Burgonya

maxim{lis

K6t l<ezel6s
Iiiiziitt eltelt
rninim{lis
id6tartam

szer

Yiz.

sz{ma

(nap)

(l/ha)

(l/ha)

6

7

75-10

600-800

hezel6seli
6r,enk6nti

burgonyavdsz

A liij uttatdshoz

sziil<s6ges

A liezel6s ideje
(fenol6giai :lllapot
szerint)
a

f(ihajtesorl az

5. level kibornl6s6t6l

(BBCH 1s)bog1,55t5t1*
(BBCH 85)

Diszniir,6nS,eli

gombds
betegsdgelr
(peronoszp6ra,
cerl<osp6riis

6

7-8

2,8

600- 1 000

az elsS tlinetek

megjelendsdtol

levdlfoltoss6g.
antraknozis.
rozsda),

baktdriunios
betegsdgek

tr{oml6

peronoszp6ra

3

7-14

4,0-5,5

1

000-2000

inda-ncii eked6stol
(BBCH 39) - tobozok
szed 6s6retts6gdig
(BBCH 8e)

Hizikerti d6zis:

o
o
e
.

Szoloben 20-30

ml/l0Iviz

Ahnaterm6sr.iekben 25-30
Csonthdjasokban 30-40

mi/l0 I viz

ml/l0 1 viz

Burgon),6ban ds disznot,dnyekber.r 25-30 nil/10 1 viz

A.z 6vente

hektironk6mt kijuttatatt f,6rnr6z rnennyis6ge nern hatradteatja rneg a 4000 g-ot!

E16irt ntiv6myr,6delmi techn ol6gia :
Vir6gz6 kultrir:ikban vagy rndzl.tarrnat 6s virdgzd gyornn<iv6n5,sk jelenl6te eset6n, illetr,e,
ha a tertiletet b6rmely okb6[ a x'n6hek l:itogatjfk, kiz6,r6lag m6hkfrn6lS technol6gidr,al
juttathat6 ki. Il;'enkor a \'6dekez6s csak a rn6heh repiil6si id6szak6nak befejez6s6t
ktivettien, Iegkorribban a csillag6szati naplernente el6tt egy 6rfval kezdhet6 rneg. A kezetr6st
23 6r[ig be kell fejezni, illetve 23 6rit6l a kdvetkez6 nap atkonyatiig sztineteltetni kell.
Sz6l6ben peronoszp1ra ellen megeloz6 jelleggel, az elorejelze$e alapozva kell vddekezni. A
permetezdst 6ltal6ban a hajt6sok 20-25 cm-es 6llapotdban javasolt megkezdeni, majd a fertozds
alakul6sa szeritlt. 7-10 naponkdnt cdlszelii rnegisrndtelni. Vir6gz6st kcjvetoen a nagl,ogb d6zis

haszn|lata

a k6rokoz6 szan6ra

kedvez6 koriilmdnyek kozott javasoit. Orbhtc ellen a
k6szitmdny't 3-4 leveles 6llapott6l, a tov6bbiakban pedig a peronoszp6ra elleni kezeldsekkei
e$/bekotve aj6nlott kijuttatni. A veget6ci6s id6szak elso feldben yegzettkezeldsekndl tekiltettel
kell lenni a termesztett szolofajta r!,zerzekenys6gdre. Szerves ltatoanyaglartalmir kdszftrndnyek
kijuttat6s6t kcjvet6en a gombaolo szer kisebb d6zisdtpermetezztik ki.
Almaterm6s{iekben varasodas ellen a kezeldseket kcjzvetleniil nig5zpattan6s elotti 6llapott6l
javasolt rnegkezdeni ds csapaddkos iddjdr6sban 2 hetes gyakorisdggal megismdtelni. Kdrtdben
a f6s rdszeken tortdn6 6ttelelds rnegakad6lyozdsa celjdb6l a kezeldseket celszeri a levdihullds
kezdetdtoi folytatni. Baktdriumos fertozdsek ellen permetez6s elvdgzdse el6szor 80-100%-os
lornbhullSskor, majd riigypattanris idejdn javasolt. Fertozdsre hajlamosft6 kcjriilmdnyek kozott a
kdszftnrdnyt virdgzds kezdetekor is indokolt kipennetezrii. Nlugahni idoszakban a kdszftrndnyt
nagy permetld-mennyisd ggel, lemosSsszenien j avasolt kipennetezni.

Csonth6jasokhan a betegsdgek ellen a pern'tetezdst 6ssze1, 20-50o/o-os ler,dlhull6skor javasolt
elvdgezrri. majd 75-100%-os lombhull6sban megismdtehri. Tavasszal, rtigyfakad6st kdvet6en a
virdgri.igyek megjelendsdig szintdn indokolt a vedel<ezes v6grehajtAsa. Az 6szi. illetve a
nyugah.ni id6szakban vdgrehajtott kezeldseket a nagy,s[[ d6zissal, nag)/ permetld mennyisdggel
javasolt elr,dgezni. Rtigypattan6s idoszak6ban a kisebb d6zis kijuttat6sa lehetsdges.
Burgonyfb an burgont,attdsz ellon a permetezdseket ei6rejelzdsre alapozva. megel6zo jelleggel
sztiks6ges rnegkezderri, majd a fertozds alakul6s6t6l fii996en 7-12 naponkdut indokolt
megismdtelni. Fertozdsveszdl),es id6szakban a llag)/obb dozis kijuttat6sa indokolt.
Diszniiv6nyekben a baktdriumos ds gornb6s eredetri betegsdgek elleu a kdszitmdnnyel vdgzett
6llom6nypermetezds el6tt az esetleges uor,6nyk6rosft6 hat6s elkertildse 6rdekdben
pr6bapernr e tezes elv e gzd s e j avaso lt.

Koml6ban peronoszp6ra ellen megelozS jeileggel, az indanoveked6s id6szak6ban sztiksdges
vddekezni. A permetezdseket ferl6zdsi veszdlyhelyzett6l ftigg6en 7-14 naponta javasolt
rnegisrndteini. A d6zist a perntetezend6 nrjr,6nymagass6ghoz sztiksdges igazitant.
Almaterrn6sii ds csonth6jas novdnyekndl a kdszitmdny haszn6latakor legytink tekintettel a
telxlesztett fajta rdz6rz6ken5,s6g6re. A fajtadrzdkenys6ggel kapcsolatos tor,Sbbi informdci6t a
ternrdk forgalmaz6j a szolgSltat.
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a vddend6 nov6n),feliilet rragysdgitol, a tnuveldstnodtol es az
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A kdszftnrdny kijuttat6sdrahaszndlt berendezdst a permetezdst kovet6en azonuai ki kell ilriteni
es atafi|lyt a sz6r6keretet, r,alamint a vezetdkeket legal6bb h6rornszor 6t kell obliteni tiszta
vizzell
A rdz tobb irat6shelvti. kontakt sombad16 szer hat6anyag (FRAC k6d: M1)
tr-6gi

liijuttat6s: nem enged6i5'ezett

Az al6trr:-i mondatofmt k6te[ez6 felttintetni a cfm[<6n:
Az ernberi eg6szs6g 6s a kdrnl,ezetvesz6lyeztet6s6nek elkeriil6se 6rdek6ben be ketl tzrtawi
a [raszn6[ati utasitis etr6frrisait.
Felhaszn6l:is e[6tt olvassa el ahaszwitlati utasit6st 6s g5,6z6djtin rneg arr6l, hogy
meg6rtette!
N{6rgez6sko r, \/ag}r ann ak gyan 6j akor az E g6szs 6gii gyi Toxikotr6 gi ai T 6j6kozt.at"5

Szolg:llat dijmentesen,24 6ri*r keresztiil hivhat6 zdld sz6ma: 06 80 201199
CSEBER Nonprofit Kft. novdnyr,6d6 szerrel szennyezett csomagol6anyag gyrijt6hell'einek
I i st6j a rne gtal 6lhat6 a http : //r'r'tn'w. csel) er.hu c f m en
A kiiir{ilt 6s tisztftott csomagol6eszkiiziik fjrafelhaszn6l6sa tilos !

SSHHER

GYARTOI AJAI\LAS
Nem tartalt nazhat az okir attal
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400 hdL/G Ar.AT'T'n KTSzER.ELEStrK
Azonosftdsi adatol<

ADATKOvmTBLvItrNyE

Cimk6n feltiintetend6 kifej ez6sek
5s informSci6k tatialmr, i11. formai
<civetehn6nyei

Niir,6nyr,6d6 szer neve 6s szerforrna
Hat6anyag megnel,ez6se, koncentr6ci6ja (g/1,
vagy g/kg 6s ez tomegszlzalekban is kifejezve;

Badge SC
236,64 gll rez-hidroxid (17,4%)
239,36 g/1 rdz-oxiklorid (17 ,6%)

n/n%)

cisszesen:

272 gll

- 20% tiszta fetnrez

Rendeltet6se

gombacilo permetez6 szer

Enged6ll,szfma:
Enged615, tulajdonosa
Forgalmaz6
Kiszerelci

6300/655-1t2019

Enged6l5,lulajdonos:

Isagro S.p.A.

Uffici

San Siro, Edificio D, ala3,
Via Caldera 21,20153 Mil6n6,

Centro

Olaszorszitg

Forgalmaz6:
Gy6rt6si id6 (nap. h6, dr,)
Kiszerel6si id6 (nap, h6. dv)

Gy6rt6si id6: a csomagol6burkolaton
tal6ihat6

Gyrlrtisi szSrn: a csomagol6burkolaton
takilhato
G5,6.rt:lsi szdrn

Gy6rtrisi sz6,m:

Vesz6lyt jetz6 piktograrnok 6s Figyetrern/Vesz6l5,

{-", :[,=-t
-ZA/
Etrtarthat6sfg (elt6r az enged615,o[<iratban
szerepki szdvegtdl, ezt [<6rjiik ]raszn6lni)

FIGYELEN{
Eltarthat6srlg:
Eredeti, zdrt csomagol6sban, szaraz,
hrivds hel1,s11, szab6l5,65 ndvdnlrudd6 szer
rakt6rban3 6v.

Kiszerel6si eg5,s69
Forgalrni kateg6ria

50 rnl, 100 ml, 250

inl
Forgalmi kateg6ria: IIX.
Hasmd[at el6tt alvassa el a nrclldkelt ttiidkoztatdt!
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