Powerfull®
Rovarölő permetezőszer kalászosok, repce és mustár rovarkártevői ellen
A Powerfull® azonos a Delta Super®, 04.2/1122-1/2011. MgSzH számon
engedélyezett rovarölő permetezőszerrel
Szerforma:

Emulzióképző koncentrátum (EC)

Hatóanyag tartalom:

25,0 g/l deltametrin (2,81 % m/m)

Engedélyokirat száma:

MgSzH 04.2/164-2/2012; NÉBiH 04.2/2521-1/2013

Forgalmazási kategória:

II

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése
érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait!
Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését
okozhatja!
A növényvédő szer gyártója és az engedélyokirat tulajdonosa:
Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West),
Mumbai – 400050, India
Az engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője és a termék forgalmazója:
Sharda Hungary Kft.
1095 Budapest, Mester u. 28.
A növényvédő szer kiszerelője:

Chemark Kft.
8182 Peremarton-gyártelep, Peremarton
Telefon: 06 88 455 045, Fax: 06 88 455 465

Gyártási idő:

Lásd a csomagoláson (nap, hónap, év)

Kiszerelési 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, védőszemüveg/arcvédő, kijuttatóknak;
védőkesztyű.
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. A sérültet ne hánytassuk!
Terápia:

Tüneti, megfigyelő kezelés.

Ellenanyag:

Speciális antidótuma nincs.

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Országos Kémiai Biztonsági Intézet
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen éjjel-nappal hívható zöld
száma:
06 80 201 199
A NÖVÉNYVÉDŐ SZER EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉGÉ ÉS A
BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁSÁNAK ELŐÍRÁSAI:
GHS piktogram:

Figyelmeztetés:

Veszély

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

500 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyessége:

Kifejezetten veszélyes

Méhekre való veszélyessége:

Kifejezetten kockázatos

Tűzveszélyességi besorolás:

tűzveszélyes folyadék (3. kategória)

H mondatok:
H226
H302
H304
H318
H332
H335
H336
H410
P mondatok:
P210

Tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve ártalmas
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
Súlyos szemkárosodást okoz
Belélegezve ártalmas
Légúti irritációt okozhat
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Hőtől, forró
felületektől,
szikrától,
nyílt
lángtól
és
más
gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P233
Az edény szorosan lezárva tartandó
P261
Kerülje a permet belélegzését
P264
A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni
P270
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P271
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható
P280
Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ
vagy orvoshoz
P303 + P361 + P353
HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett
ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell
öblíteni vízzel/zuhanyozás
P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és
olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon
lélegezni

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés
vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen
megoldható. Az öblítés folytatása
P391
A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó
P405
Elzárva tárolandó
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:  veszélyes hulladéklerakóba szállítás
szükséges.
Különleges S mondatok:
SP 1

SPe 3

SPe 8

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!)
A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 30 m
távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
A nem cél ízeltlábúak védelme érdekében a nem mezőgazdasági
földterülettől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen
biztonsági övezetet!
Méhekre veszélyes!
A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében
virágzási időszakban nem alkalmazható!
Tilos méhek közelében felhasználni!
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
Mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai
védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
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
http://www.cseber.hu/gyh.php címen, Telefon: +36 1 340 5411, Fax: 06 1 340 5012

listája

megtalálható

a

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról,
hogy megértette!
A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
Kultúra

Kalászosok
(őszi búza,
őszi és tavaszi
árpa, tritikálé,
rozs, zab)
Repce,
mustár

Károsító

A kijuttatáshoz szükséges
szer (l/ha)
víz (l/ha)
mennyiség

Vetésfehérítő bogár,
levéltetvek

Repce-fénybogár,
repceszár-ormányos,
repcebecő-ormányos

Az utolsó kezelés időpontja

(fenológiához viszonyítva)

0,1 - 0,2

250 - 400

Virágzás vége
(BBCH 69)

0,2 - 0,3

200 - 500

Sárgabimbós állapotig
(BBCH 59)

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal juttatható ki!
A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem
alkalmazható! Mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
Kalászosokban a vetésfehérítő elleni permetezést a bogarak táblára történő betelepedése, illetve a
tömeges lárvakelés idején javasolt elvégezni. Levéltetvek ellen a betelepedés, illetve a tömeges
felszaporodás kezdetén célszerű védekezni.
Repcében és mustárban a készítményt a károsítók betelepedésekor, azok egyedszámának
folyamatos figyelemmel kísérése alapján javasolt kipermetezni.
Légi kijuttatás Nem engedélyezett
VÁRAKOZÁSI IDŐK:
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Kalászosokban (őszi búza, őszi és tavaszi árpa,
tritikálé, rozs, zab) 30 nap. Repcében és mustárban 45 nap.
EGYÉB GYÁRTÓI AJÁNLÁS:
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!

