Shametrin™ 70 WG
Gyomirtó permetezőszer burgonya magról kelő kétszikű gyomnövényei ellen
Szerforma:

Vízben diszpergálható granulátum (WG)

Hatóanyag tartalom:

700 g/kg metribuzin (70,0 % m/m)

Engedélyokirat száma:

NéBIH 04.2/2291-1/2015

Forgalmazási kategória:

II.

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

Sharda Cropchem Ltd.
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West),
Mumbai – 400050, India

Az engedélyokirat tulajdonosa és a termék forgalmazója:
Sharda Hungary Kft.
1103 Budapest, Gyömrői út 105.
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 Cropchem Ltd. bejegyzett kereskedelmi neve

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVÓRENDSZABÁLYOK:
Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek; védőkesztyű, kijuttatóknak; védőkesztyű, védőruha.
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.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni,
orvosi ellátást biztosítani.
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 VESZÉLYESSÉGE ÉS A
BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁSÁRA VONTKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

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

> 2.000 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyessége:

kifejezetten veszélyes

Méhekre való veszélyessége:

nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:

nem jelölésköteles

H410

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P102
P270
P280
P391
P501

Gyermekektől elzárva tartandó
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
Védőkesztyű, védőruha használata kötelező
A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
A
tartalom/edény
elhelyezése
hulladékként:
veszélyes
hulladéklerakóba szállítás szükséges

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 fokozottan érzékeny felszín alatti
vízminőség védelmi területeken ne használja!
SPe 3
A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m
távolságban tartson meg egy kezeletlen, benne 20 m növényzettel
(zárt gyep) borított biztonsági övezetet!
A nem-cél növények védelme érdekében a mezőgazdasági
földterülettől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági
övezetet!
Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az előírt kockázatcsökkentő 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
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

Károsító

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

Kezelések
maximális
száma

0,75
Burgonya

Magról kelő kétszikű
gyomnövények

200 - 300

2

0,50

Kezelés ideje

(fenológiához viszonyítva)
Kelés előtt,
a szekunder bakhátak
kialakítása után
Kelés után,
amikor a hajtások hossza
átlagosan 5-10 cm

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:
Burgonyában a készítményt kelés előtt 1,0 %-nál magasabb szerves anyag tartalmú talajokon 0,75
kg/ha mennyiségben kell kijuttatni, a szekunder bakhátak kialakítása után. A megfelelő
hatékonysághoz a permetezés után két héten belül 15-20 mm bemosó csapadék szükséges.
Állományban a burgonya kelése után, amikor a hajtások hossza átlagosan 5-10 cm, 0,5 kg/ha
dózisban kell alkalmazni.
Egyes burgonyafajták érzékenyek a metribuzin hatóanyagra, a gyomirtó szer érzékenységről
tájékoztatást kell kérni a fajtatulajdonostól.
Burgonyában 25,0 °C feletti hőmérsékleten posztemergens kezeléseket tilos végezni a
fokozott fitotoxicitási veszély miatt!
A metribuzin hatóanyag a HRAC
hatóanyagcsoportba sorolható.

„C” herbicidcsoporton

belül az asszimmetrikus triazinok

Légi kijuttatás: Nem engedélyezett
VÁRAKOZÁSI IDŐK:
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig).
Élelmezés-egészségügyi
szükséges.

várakozási

idő: előírás

szerinti

felhasználás

esetén

nem

GYÁRTÓI AJÁNLÁS:
A készítményt biológia hatékonysága fokozásható, a Silico felületi feszültség csökkentő adalékanyag
alkalmazásával.
Tilos a készítmény kiszerelése a gyártó illetve képviselőjének írásbeli hozzájárulása nélkül!
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Kelés előtt,
a szekunder bakhátak
kialakítása után
Kelés után,
amikor a hajtások hossza
átlagosan 5-10 cm

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:
Burgonyában a készítményt kelés előtt 1,0 %-nál magasabb szerves anyag tartalmú talajokon 0,75
kg/ha mennyiségben kell kijuttatni, a szekunder bakhátak kialakítása után. A megfelelő
hatékonysághoz a permetezés után két héten belül 15-20 mm bemosó csapadék szükséges.
Állományban a burgonya kelése után, amikor a hajtások hossza átlagosan 5-10 cm, 0,5 kg/ha
dózisban kell alkalmazni.
Egyes burgonyafajták érzékenyek a metribuzin hatóanyagra, a gyomirtó szer érzékenységről
tájékoztatást kell kérni a fajtatulajdonostól.

Burgonyában 25,0 °C feletti hőmérsékleten posztemergens kezeléseket tilos végezni a
fokozott fitotoxicitási veszély miatt!
A metribuzin hatóanyag a HRAC
hatóanyagcsoportba sorolható.

„C” herbicidcsoporton

belül az

asszimmetrikus

triazinok

Házikerti felhasználás esetén az egy hektárra jutó dózis átszámítása 10 liter permetléhez:
Lémennyiség

300 l/ha = 3,0 l/100 m2

Dózis

Koncentráció
2

0,75 kg/ha = 7,5 g/100 m
0,50 kg/ha = 5,0 g/100 m2

25 g / 10 l permetlé
17 g / 10 l permetlé

Légi kijuttatás: Nem engedélyezett
VÁRAKOZÁSI IDŐK:
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig).
Élelmezés-egészségügyi
szükséges.

várakozási

idő: előírás

szerinti

felhasználás

esetén

nem

GYÁRTÓI AJÁNLÁS:
A készítményt biológia hatékonysága fokozásható, a Silico felületi feszültség csökkentő adalékanyag
alkalmazásával.
Tilos a készítmény kiszerelése a gyártó illetve képviselőjének írásbeli hozzájárulása nélkül!

