Melleklet a 02.5/10776-3/2010 MgSzHK szamu hatarozathoz.

Mezogazdasagi Szakigazgatasi Hivatal Kozpont
Noveny-, Talaj- es Agrarkornyezet-vedelmi Igazgatosag
Bill 18 Budapest, Budaorsi ut 141-145.
& 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

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

02.5/10776-3/2010 MgSzHK

1.2. Keszitmeny neve:

Biola-plant novenyapolo szer

1.3. Engedelyokirat ervenyessege

2020. december 1.
Idea-Chem Kft.
6758 Roszke III. korz. 323.

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

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

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

novenyapolo szer

2.3. Keszitmeny formuldcio

felhasznalasra kesz folyadek, AL

2.4. Keszitmeny osszetetele:

Az engedelyes altal benyujtott dokumentacio tartalmazza

2.4.1. Hatoanyag

Napraforgo olaj 10 g/1

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

1% (m/m) ± 0,15%(m/m)

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

Feher, tejszeru folyadek

3.2.2. Suruseg (20°C)

p=l,00g/cm 3

9.1

3.2.3. pH

1,1 mPa s

3.2.4. Viszkozitds
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4. A keszitmeny felhaszndldsdra vonatkozo eloirdsok:
kijuttatashc z sziikseges
kultiira

Felhasznalasi kor
Lakasban es zart
termesztoberendezesben

Disz-, gyogy- es fuszernovenyek

nienn yiseg
Permetezes cseppenesig

Eloirt felhaszndldsi technologia:
A permetezes hatasara a levelek feliileten kialakulo filmreteg vedi a leveleket a fizikai es biologiai
behatasoktol.
A keszitmeny a kiilonbozo szennyezodesek, karosito maradvanyok eltavolitasara, valamint az elo
karosftok (pi. leveltetvek) fizikai tavoltartasara es eltavolitasara hasznalhato.
Egy tenyeszidoszakban altalaban 3-6 alkalommal javasolt kipermetezni.
A kezeleseket a kartevok megjelenesekor kell elkezdeni, es a fertozes erossegetol fuggoen akar 5-7
naponkent ismetelni.
A vegetacios idoben vegzett kezeleseknel mindig flgyelembe kell venni a fajtaerzekenyseget, es azt, hogy
24° C feletti homersekleten kismertekii perzseles jelentkezhet.

5. A keszitmeny emberre, dllatra, kornyezetre valo veszelyessege es a biztonsdgos felhaszndldsdnak
eloirdsai:
5.1. veszelyjelek, osztdlyozds, R-, S-, es kiilonleges S-mondatok:
Veszelyjelek

Nem jelolesko teles

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

>5000 mg/kg

nem jelolesko teles

Vizi szervezetekre valo veszelyesseg:

nem jeloleskoteles

Mehekre valo veszelyesseg:
Tuzveszelyessegi besorolas:

nem jeloleskoteles

R-mondatok: —
S-mondatok:
S2
S24/25
S26

Gyermekek kezebe nem keriilhet
Kertilni kell a borrel valo erintkezest es a szembejutast
Ha szembe jut, bo vizzel azonnal ki kell mosni es orvoshoz kell fordulni

Kiilonleges S-mondatok:
SP 1

A novenyvedo szerrel vagy annak csomagoloeszkozevel ne szennyezze a vizeket!
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5.2. vdrakozdsi idok:
5.2.1. Munkaegeszsegugyi vdrakozdsi ido: 0 nap
5.2.2. Elelmezes-egeszsegugyi vdrakozdsi ido: eloiras szerinti felhasznalas eseten nines korlatozas
5.3. munkaegeszsegugyi ovorendszabdlyok:
5.3.1. egyeni vedofelszereles elokeszitoknek es kijuttatoknak
Nem szukseges
Mergezeskor, allergias megbetegedes eseten, vagy annak gyanujakor a munkat azonnal felbe kell
szakitani, majd helyszini elsosegelynyujtas utan orvosi, intezeti ellatast kell biztositani.
5.3.2. Elsosegelynyujtds, 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 6'bliteni, egy ket
pohar vizzel itatni, orvosi ellatast biztositani.
5.3.3. Ellenanyag: specifikus antidotuma nines

5.4. A cimken feltuntetendo egyeb eloirdsok: —
6. A keszitmeny kiszerelese, csomagoldsa,
6.1. a kiszereles terfogata (liter):
6.2. a csomagoloszer anyaga es
jellege:

0,22
PE natur spray

0,5
PE karos
szorofejes
natur spray

0,5
PE utantolto

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
*-&*
JordanLaszlo
igazgato^

Kapja:
1 Ugyfel
2 Irattar
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