
Fleet™ 
 

Kalászosok, repce, kukorica, fejes saláta, bogyós gyümölcsűek, 
almatermésűek, csonthéjasok, borszőlő csigaölő szere 

 
 
Szerforma:    granulált csalétek (GB) 

 
Hatóanyag tartalom:   30,0 g/kg metaldehid  (3,0 % (m/m)) 
 

 
Engedélyokirat száma:  04.2/2904-2/2015 NéBIH 
 
Forgalmazási kategória:  III 
 
 

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), 
                                                       400 050 Mumbai, India 

 
 

 

Az engedélyokirat tulajdonosa és a termék forgalmazója:  
Sharda Hungary Kft. 
1147 Budapest, Öv utca 182/B 
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 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. 
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.  
Lenyelés esetén 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 éjjel-nappal hívható zöld 
száma: 

06 80 201 199 
 

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER EMBERRE,  ÁLLATRA,  KÖRNYEZETRE  VALÓ  VESZÉLYESSÉGE ÉS A  
BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁSÁRA VONTKOZÓ ELŐÍRÁSOK:  
 
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):  >2000 mg/ttkg 
 

Vízi szervezetekre való veszélyessége:   nem jelölésköteles 
 

Méhveszélyesség:      nem jelölésköteles 
  

Tűzveszélyességi besorolás:    nem jelölésköteles 
 
   

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy 
címkéjét 

 P102  Gyermekektől elzárva tartandó 
P262  Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet 
P270   A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni  
P280  Védőkesztyű használata kötelező  
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes 

hulladéklerakóba szállítás szükséges.  

A szer mérgező a háziállatokra. Tartsa távol a háziállatoktól! Ne helyezze ki a szert 
halmokban!  A véletlenül kiszóródott szert gyűjtse össze és távolítsa el! 
 
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 4 A vízi szervezetek védelme érdekében a vizet nem áteresztő 
felületeken (pl. aszfalt, beton, utcakövezet, vasúti pályák és az 
elfolyás egyéb veszélye esetén) ne alkalmazza! 

SPe 6 A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a 
véletlenül kiömlött növényvédő szert! 

 
Egyéb környezetvédelmi előírások: 

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai 
védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. 
A növényvédő szer nem használható a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni 
kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül! 

 
Csomagolási hulladékok kezelésére vonatkozó információk: 

Növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag begyűjtés: szerződött partnereként a 
CSEBER Nonprofit Kft. begyűjtő pontjain keresztül. 
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!  



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



Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, 
hogy megértette! 

 
A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: 
 
A kijuttatott szer mennyisége évente nem lehet több mint 21 kg/ha illetve 210 g/100 m2 ! 

 
Kultúra Károsító Kezelések 

maximális 
száma 

A kezelések 
között 
eltelt 

minimális 
idő 

(nap) 

Dózis 
 
 

(kg/ha) 

A kezelés ideje  
 
 

(fenológiai állapot szerint) 

Kalászos 
gabonafélék 
(őszi búza, őszi- 
és tavaszi árpa, 
rozs, zab, tritikále) 

meztelen 
csigák 3 7 7,0 

magvetéstől  
(BBCH 00)  

bokrosodás végéig, utolsó 
mellékhajtás megjelenéséig  

(BBCH 29) 

Repce meztelen 
csigák 3 7 7,0 

magvetéstől  
(BBCH 00)  

a 9. oldalhajtás 
megjelenéséig  

(BBCH 29) 

Kukorica meztelen 
csigák 3 7 7,0 

magvetéstől  
(BBCH 00)  

3 leveles állapotig  
(BBCH 13) 

Fejes saláta 

meztelen 
csigák, 
kivéve a 
spanyol 

meztelen 
csigát 
(Arion 

vulgaris) 

3 7 7,0 

magvetéstől  
(BBCH 00)  

a tőlevélrózsa kialakulásáig 
(BBCH 39) 

Bogyós 
gyümölcsűek 
(málna, szeder, 
szedermálna, 
köszméte, 
ribiszke, 
ribiszkeköszméte 
/josta/, fekete 
bodza, áfonya, 
homoktövis, 
gyepűrózsa), 
a szamóca 
kivételével 

meztelen 
csigák 3 7 7,0 

ültetéstől/ rügyfakadás  
kezdetétől a virágzás 

végéig (BBCH 69) 

Almatermésűek 
(alma, körte, birs, 
naspolya, 
berkenye, japán 
körte) 

meztelen 
csigák 3 7 7,0 

ültetéstől/ rügyfakadás  
kezdetétől a virágzás 

végéig (BBCH 69) 

Csonthéjasok 
(cseresznye, 
meggy, 
kajszibarack, 
őszibarack, 
nektarin, szilva, 
ringló, japán 

meztelen 
csigák 3 7 7,0 

ültetéstől/ rügyfakadás  
kezdetétől a virágzás 

végéig (BBCH 69) 



szilva) 

Borszőlő meztelen 
csigák 3 7 7,0 

ültetéstől/ rügyfakadás  
kezdetétől a virágzás 

végéig (BBCH 69) 

 
 
Házi-kertekben egy alkalommal legfeljebb 70 gramm/100 m2 dózisban juttatható ki.   
  
ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA: 
 
A szer mérgező a háziállatokra. Tartsa távol a háziállatoktól! Ne helyezze ki a szert 
halmokban!  A véletlenül kiszóródott szert gyűjtse össze és távolítsa el! 

A készítményt a növényekre felülről szórni tilos! 

A kártevő észlelése vagy aktivitásának valószínűsége alapján kezdhető meg a kezelés. A csalétek 
szemcséket szórjuk a talaj felszínére. A védekezések akkor a legeredményesebbek, ha a szert enyhe, 
nyirkos időben juttatjuk ki. Amennyiben a növényállományban erős fertőzés tapasztalható, ismételt 
kezelés javasolt. A legjobb eredményeket akkor lehet elérni, ha a kezelés a kártétel előtt történik.  

Légi kijuttatás: Nem engedélyezett 

 
VÁRAKOZÁSI IDŐK: 
 
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap. 
 

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Előírás szerinti felhasználás esetén nincs 
korlátozás. 
 
GYÁRTÓI AJÁNLÁS: 
 
Lakott területen csak akkor alkalmazható, ha a házi állatok biztonságosan távol tarthatók. 
Semmiképpen se rakjuk kis rakásokban. Gyermekek nem férhetnek hozzá. A készítménnyel minden 
felesleges érintkezést kerülni kell.  
 
A munkavégzés után, vagy ha a készítmény a bőrre kerül az érintett bőrfelületet mossuk le. A 
használati utasítás be nem tartása egészségkárosodáshoz vezethet! 
 
Tilos a készítmény kiszerelése a gyártó illetve képviselőjének írásbeli hozzájárulása nélkül!  


