Melleklet a 02.5/10776-2/2010 MgSzHK szamii hatarozathoz.

Mezogazdasagi Szakigazgatasi Hivatal Kozpont
Noveny-, Talaj- es Agrarkornyezet-vedelmi Igazgatosag
l 118 Budapest, Budaorsi ut 141-145.
1/309-1000; Fax: 1/246-2942

FORGALOMBA HOZATALI ES FELHASZNALASI
ENGEDELYOKIRAT
1. Az engedelyokirat azonositdsi adatai:
1.1. Engedelyokirat szdma:

02.5/10776-2/2010 MgSzHK

1.2. Keszitmeny neve:

Biola-agro novenyapolo szer

1.3. Engedelyokirat ervenyessege

2020. december 1.

1.4. Engedelyokirat tulajdonosa

Idea-Chem Kft.
6758 Roszke III. korz. 323.

1.5. Engedelyokirat tulajdonos hazai kepviseloje
2. A keszitmeny adatai
2.1. Keszitmeny gydrtoja

Idea-Chem Kft.
6758 Roszke III. korz. 323.

2.7.7. Hatoanyag gydrtoja
2.1.2. Gydrtdsi azonositok
2.2. Keszitmeny rendeltetese

novenyapolo szer

2.3. Keszitmeny formuldcio

emulziokepzo koncentratum (EC)

2.4. Keszitmeny osszetetele:

Az engedelyes altal benyujtott dokumentacio tartalmazza

2.4.1. Hatoanyag

Napraforgo olaj 500 g/1

CAS szdm
IUPAC nev
3. Az eloirt minosegi kovetelmenyek:
3.1. hatoanyag tartalom
3.1.1. Napraforgo olaj

50% (m/m) ± 5,0% (m/m)

3.2. Fizikai-kemiai tulajdonsdgok:
3.2. l.Megjelenes:

Sarga , tejfolszerii folyadek

3.2.2. Surtiseg (20°C)

p =0,98 g/cm3

3.2.3.pH
pH (1%-os oldatban)

10.5
8.5

3.2.4. Viszkozitds

35mPas
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4. A keszitmeny felhaszndldsdra vonatkozo eloirdsok:
kijuttat; ishoz sziiksegcs
szer
permetle
m<ennyisege

kultura

Felhasznalasi kor

Almatermesiiek es csonthejasok
vegetacio kezdete elott
vegetacioban
Hejas- es bogyosgyumolcsiiek
Zoldsegfelek, disz-, gyogy- es
fuszernovenyek
Szantofoldi novenyek

Valamennyi szantofoldi es
kerteszeti kulturaban,
szabadfoldon es zart
termesztoberendezesben

3,0-5,0 %
1,5-2,0%
1,5-2,0%
1,5-2,0%

A kulturaban
alkalmazott
lemennyiseg
szerint

1,5-2,0%

Eloirtfelhaszndldsitechnologia:
A keszitmeny a kerteszeti es szantofoldi kultlirakban a kiilonbozo szennyezodesek, karosito maradvanyok
eltavolitasara, valamint az elo karositok (pi. leveltetvek) fizikai tavoltartasara es eltavolitasara
hasznalhato a tablazatban megadott koncentraciokban. A kijuttatashoz sziikseges vizmennyiseget a
kultliratol, a kezelendo felulet nagysagatol es az alkalmazott novenyvedelmi gep tipusatol fiiggoen kell
megvalasztani.
Egy tenyeszidoszakban altalaban 3-6 alkalommal javasolt kipermetezni.
A kezeleseket a kartevok megjelenesekor kell elkezdeni, es a fertozes erossegetol fiiggoen akar 5-7
naponkent ismetelni.
A vegetacios idoben vegzett kezeleseknel mindig flgyelembe kell venni a fajtaerzekenyseget, es azt, hogy
24° C feletti homersekleten kismerteku perzseles jelentkezhet.

Hazikerti felhasznalas eseten a koncentraciok atszamitasa teruleti dozisra es 10 1 permetlehez kozepes es
nagy lemennyiseg eseten:

Dozis
Koncentrdcio
2% = 200 ml/10 I
3% = 300 ml/10 1
5% = 500 ml/10 1

500l/ha = 5l/100m"
lemennyisegnel
10 I/ha = 100 ml/1 00m 2
151/ha=150ml/100m 2
251/ha = 250ml/100m 2

Legi kijuttatds; nem engedelyezett
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1000l/ha = 10l/100m2
lemennyisegnel
201/ha = 200ml/100m 2
301/ha = 300ml/100m 2
501/ha=500ml/100m 2
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5. A keszitmeny emberre, dllatra, kornyezetre valo veszelyessege es a biztonsdgos felhaszndldsdnak
eloirdsai:
5.1. veszelyjelek, osztdlyozds, R-, S-, es kulonleges S-mondatok:
Nem jelolesko teles

Veszelyjelek

>5000 mg/kg

A keszitmeny p.o. LDso erteke
(patkanyon):

mersekelten veszelyes

Vizi szervezetekre valo veszelyesseg:

7,5-2 %-os koncentrdcioban
nem jeloleskoteles
Mehekre valo veszelyesseg:

3-5 %-os koncentrdcioban
kifejezetten kockazatos

Tuzveszelyessegi besorolas:

nem jeloleskoteles

R-mondatok: —
R 52/53

Artalmas a vizi szervezetekre, a vizi kornyezetben hosszantarto karosodast okozhat.

S-mondatok:
S2
S24/25
S26
S 57

Gyermekek kezebe nem kertilhet
Kertilni kell a borrel valo erintkezest es a szembejutast
Ha szembe jut, bo vizzel azonnal ki kell mosni es orvoshoz kell fordulni
A kornyezetszennyezes elkeriilesere megfelelo edenyzetet kell hasznalni

Kulonleges S-mondatok:
SP 1
SPe 3
SPe 8

A novenyvedo szerrel vagy annak csomagoloeszkozevel ne szennyezze a vizeket!
(A berendezest vagy annak reszeit ne tisztitsa felszini vizek kozeleben! Kerulje a
gazdasagban vagy az utakon levo vizvezetokon keresztiil valo szennyezodest!)
A vizi szervezetek vedelme erdekeben a felszini vizektol 20 m tavolsagban tartson
meg egy nem permetezett biztonsagi 6'vezetet!
2%-ndl nagyobb koncentrdcio eseten:
Mehekre kifejezetten kockazatos.
A mehek es egyeb beporzast vegzo rovarok vedelme erdekeben viragzasi idoszakban
nem alkalmazhato!
Viragzo gyomnovenyek jelenlete eseten nem alkalmazhato!

5.2. vdrakozdsi idok:
5.2.1. Munkaegeszsegugyi vdrakozdsi ido: 0 nap
5.2.2. Elelmezes-egeszsegligyi vdrakozdsi ido: eloiras szerinti felhasznalas eseten nines korlatozas
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5.3. munkaegeszsegugyi ovorendszabdlyok:
5.3.1. egyeni vedofelszereles elokeszitoknek es kijuttatoknak
Nem sziikseges
Mergezeskor, allergias megbetegedes eseten, vagy annak gyanujakor a munkat azonnal felbe kell
szakltani, majd helyszini elsosegelynyujtas utan orvosi, intezeti ellatast kell biztositani.
5.3.2. Elsosegelynyujtas, terdpia: Szembe jutas eseten a szemet azonnal, bo vizzel, legalabb 15-20
percig oblogetni, Lenyeles eseten, ha a seriilt tudatanal van, a szajat vizzel ki kell obliteni, egy ket
pohar vizzel itatni, orvosi ellatast biztositani.
5.3.3. Ellenanyag: specifikus antidotuma nines
5.4. A cimken feltuntetendo egyeb eloirdsok:
Az ivovizbazisok belso vedoteriileten felhasznalni tilos, kiilso vedoteriileten es a hidrogeologiai
vedoovezeten beliil ktilon engedelyezestol fiiggoen hasznalhato.
6. A keszitmeny kiszerelese, csomagoldsa:
6.1. a kiszereles terfogata (liter):
6. 2. a csomagoloszer anyaga:

0,25
PE

1,0
PE

5,0
HOPE

10
HDPE

20
HDPE

60
HDPE

7. A keszitmeny eltarthatosdga:
Eredeti zart csomagolasban, szaraz, huvos helyen, 5 °C feletti homersekleten, szabalyos novenyvedo szer
raktarban 2 ev.

8. Forgalmazdsi kategoria
III

Budapest, 2010. december
JorJanLaszlo
igazgatou

Kapja:
1 Ugyfel
2 Irattar

4/4

