Nicosh® 4 SC
Gyomirtó permetezőszer takarmány kukorica gyomirtására
Hatóanyag tartalom:

40,0 g/l nikoszulfuron (4,08 m/m)

Szerforma:

SC - Szuszpenzió koncentrátum

Engedélyokirat száma:

04.2/516-1/2011. MgSzH
04.2/1211-2/2013. NÉBIH

Forgalmazási kategória:

I

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése
érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait!
A növényvédő szer gyártója:

Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.
Domnic Holm, Road 29th Road, Bandra, West
Mumbai 400 050, India

Az engedélyokirat tulajdonosa és a hazai forgalmazó:
Sharda Hungary Kft.
1095 Budapest, Mester u. 28.
Telefon: 06 1 631 9093, Fax: 06 1 220 6855
Gyártási idő:

Lásd a csomagoláson (nap, hónap, év)

Gyártási szám:

Lásd a csomagoláson

A növényvédő szer eltarthatósága: 3 év
eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos
növényvédő szer raktárban

®

A Sharda Worldwide Export Pvt. Ltd. bejegyzett márkaneve

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVÓRENDSZABÁLYOK:
Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek védőkesztyű, kijuttatóknak nincs előírva.
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell
szakítani, majd a helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. A
beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel
legalább 15-20 percig kell öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját ki kell
öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.
Terápia:

Tüneti, megfigyelő kezelés.

Ellenanyag:

Specifikus antidótuma nincs.

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Országos Kémiai Biztonsági Intézet
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható
zöld száma:
06 80 201 199
A NÖVÉNYVÉDŐ SZER EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉGE ÉS A
BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁSÁRA VONTKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
GHS piktogram:

Figyelmeztetés:

Figyelem

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):

> 2.000 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyessége:

kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:

nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:

nem jelölésköteles

H mondatok:
H410
P mondatok:
P391
P501

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
A
tartalom/edény
elhelyezése
hulladéklerakóba szállítás szükséges

hulladékként:

veszélyes

Különleges S mondatok:
SP 1
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 levő vízvezetőkön keresztül
való szennyeződést!)
SPe 2
A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon és
a fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne
használja!
SPe 3
A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 30 m távolságban
tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
A nem célnövények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5
m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az előírt kockázat csökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.
Csomagolási hulladékok kezelésére vonatkozó információk:
Növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag begyűjtés: szerződött partnereként a
CSEBER Nonprofit Kft. begyűjtő pontjain keresztül.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrahasznosítása tilos!

CSEBER Non-profit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a
http://www.cseber.hu/gyh.php címen, Telefon: +36 1 340 5411, Fax: 06 1 340 5012

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
Kultúra

Károsító

Kukorica
(takarmány)

Magról kelő és
évelő egyszkű
gyomfajok,
valamint magról
kelő kétszikű
gyomnövények

A
kezelések
maximális
száma

A kezelések
közötti
minimális
időtartam (nap)

szer (l/ha)

1

-

0,75 - 1,50

8

1,00 + 0,50
vagy
0,75 + 0,75

2

A kijuttatáshoz szükséges
víz (l/ha)

mennyiség

Az utolsó kezelés
időpontja
(fenológiához
viszonyítva)
7 leveles állapot

200 - 300
(BBCH 17)

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:
A készítményt a kukorica 3-7 leveles fejlettségű állományában kell kipermetezni, amikor a magról
kelő egyszikűek 1-3 levelesek, az évelő egyszikűek átlagos magassága 15-25 cm. A magról kelő
kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre.
Felhasználható önmagában 0,75-1,50 l/ha dózisban, valamint újabb gyomkelési, kihajtási hullámot
követően, osztott kezeléssel (a két kezelés között 8-10 napos eltéréssel) 1,00+0,50 vagy
0,75+0,75 l/ha mennyiségben.
Erős fenyércirok (Sorghum halapense) fertőzés esetén, fejlett gyomnövények ellen (15-25 cm),
amennyiben egyszeri kezeléssel alkalmazzuk 1,50 l/ha dózisban javasolt kijuttatni.

Csapadékszegény időjárás, légköri aszály esetén nedvesítőszer használatán túl 3,0-4,0 kg/ha
ammónium-nitrát, vagy bármely más engedélyezett N-tartalmú műtrágya szükséges.
A készítmény nem használható olyan területeken, ahol a kukorica vetése előtt szerves
foszforsav-észter típusú rovarölő szerrel talajfertőtlenítést végeztek. Szerves foszforsavészterrel lepermetezett állományban a kezelést követően csak 7 nap elteltével végezhető
a gyomirtás.
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett
VÁRAKOZÁSI IDŐK:
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: kukorica (takarmány). Az előírt növényvédelmi
technológia betartása esetén előírása nem szükséges.
EGYÉB GYÁRTÓI AJÁNLÁS:
A Nicosh® 4 SC 0,75-1,0 liter/ha-os adagjánál, vagy osztott kezelésnél csak hatásfokozó
adalékanyaggal együtt (pld. Effect) használjuk!
Fenyércirok (Sorghum halapense) fertőzés esetén, csak egyszeri kezeléssel alkalmazzuk 1,50 l/ha
adagban.
A készítmény a nemzetközi minőségi szabványnak megfelel, melyre a gyártó vállalat felelőssége is
kiterjed. A raktározás és a felhasználás a hatáskörünkön kívül esik, ezért az ebből eredő károsodásért,
hatáscsökkenésért vagy károkozásért felelősséget nem vállalunk!
Tilos a készítmény kiszerelése a gyártó illetve képviselőjének írásbeli hozzájárulása nélkül!

