
Nettó tartalom: 10 kg

Szerforma: nedvesíthető por (WP)
A növényvédő szer hatóanyaga: 770 g/kg (77%) rézhidroxid 
Forgalombahozatali engedély száma: 04.2/116-2/2018. NÉBIH
Forgalmazási kategória: III.

Gyártási idő (év, hó):

Gyártási szám: 

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös  
helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

Felhasználható: 
alma, körte, birs, naspolya, szőlő, őszibarack,  
kajszibarack, cseresznye, meggy, szilva, málna,  
szeder, ribiszke, köszméte, fekete bodza, szamóca, 
dió, mogyoró, mandula, gesztenye, paprika, paradi-
csom, uborka, cukkini, görögdinnye, sárgadinnye,  
sütőtök, bab, borsó, vöröshagyma, fokhagyma,  
burgonya, cukorrépa gombás betegségeinek kezelé-
sére.

CUPROMET-OH
GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER

Az engedély tulajdonosa, a növényvédő szer gyártója:
SALDECO 
Calle 4 Mz. B-1,LT.18  Urb  Ind. Las Vegas Puente Piedra  Lima 22, Peru
Az engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője és importőr:  
CRESCO CHEMICAL KFT.
H-1025 Budapest, Vérhalom u. 38.
Tel.: +36 1 438-0975
Forgalmazza:
AGROMETRY KFT.
2000 Szentendre, Kisforrás u. 30., Tel.: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915
E-mail: info@agrometry.hu

AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS A KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN BE KELL TARTANI A HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAIT. 
GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ!  

FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY MEGÉRTETTE!

EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, 
A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): 500-2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

H302  Lenyelve ártalmas.
H318  Súlyos szemkárosodást okoz.
H332  Belélegezve ártalmas.
H410  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P261  Kerülje a por/permet belélegzését.
P270  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280  Védőkesztyű, védőruha, szemvédő és arcvédő használata kötelező.
P284  Légzésvédelem használata kötelező.
P312  Rosszullét esetén forduljon  TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN:azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
 Központhoz/orvoshoz.
P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés 

vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen meg-
oldható. Az öblítés folytatása.

P391  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba 

szállítás szükséges.

SP 1  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyez-
ze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek 
közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön 
keresztül való szennyeződést!

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50  m távolság-
ban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 

Spo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a 
hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVÓRENDSZABÁLYOK
Egyéni védőfelszerelés:
Előkészítőknek: vegyi anyag (por,permet) átbocsátással szemben korlátozott 
védelmi képességű (6-os típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védő-
kalap, vegyi anyagok (por, permet) elleni zárt (3-as jelölésű) védőszemüveg, 
FFP2D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc, vegyi anyagoknak ellenálló  
(3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli.
Kijuttatóknak: vegyszer átbocsátással szemben korlátozott védelmi képességű 
(6-os típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, vegyi anyagok 
(por, aeroszol/permet) elleni zárt (3-as jelölésű) védőszemüveg, vegyi anya-
goknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli.
Rosszul szellőztethető zárt térben végzett felhasználás esetén a permet belég-

zésének, szájba jutásának (a légutakba történő beszívásnak) megelőzésére 
– előbbiek mellett – FFP2D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc.
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a mun-
kát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, 
intézeti ellátást kell biztosítani.
Terápia:  rézmérgezés,  tüneti megfigyelő kezelés.
Ellenanyag: BAL, penicillamin.

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:
A készítményt fás szárú növények esetében gombás és baktériumos beteg-
ségek ellen, az őszi és a tavaszi időszakban lemosó permetezés formájában, 
a nem nyugalmi időszakban valamint lágy szárú növényeknél fertőzésveszély 
esetén preventív jelleggel, a fertőzési nyomástól függően 7-14 napos időkö-
zönként szükség szerint (legfeljebb 6 alkalommal) célszerű alkalmazni. Súlyos 
fertőzésveszély fennállásakor a rövidebb (7-10 napos) permetezési forduló 
alkalmazása ajánlott. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes per-
metléfedésre, még a lombozat belsejében is.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

GYÁRTÓI AJÁNLÁS:
Helytelen tárolásból, szakszerűtlen, nem előírás szerinti felhasználásból eredő 
károkért sem a gyártó, sem a forgalmazó felelősséget nem vállal. Az enge-
délyokiratban előírt felhasználási dózisokat és feltételeket pontosan be kell 
tartani.

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Kultúra Károsító
A kezelések 
maximális 

száma

Két kezelés között 
eltelt minimális  
időtartam (nap)

A kijuttatáshoz szükséges Az utolsó kezelés 
időpontja

(fenológiához 
viszonyítva)

szer (kg/ha)
mennyiség

víz (l/ha)
mennyiség

szőlő peronoszpóra, orbánc 6 7 virágzás előtt: 2,0
virágzás után: 3,0 800-1200 zsendülés

almatermésűek  
(alma, körte, birs, naspolya)

baktériumos és gombás eredetű 
ágelhalás, egyéb gombabetegségek 

(kivéve lisztharmat)
 tűzelhalás

6 7
2,0-3,0

3,0-4,0
800-1500 érés

csont-
héjasok 

őszibarack
baktériumos és gombás eredetű  

ágelhalás, levéllyukacsosodás,  
monília, apiognomónia, tafrina

6 7

2,0-3,0 800-1500

rügyfakadás
kajszibarack 6 7 pirosbimbós állapot
 cseresznye, 

meggy, szilva 6 7 érés kezdete

málna, szeder, ribiszke, 
köszméte, fekete bodza levél- és vesszőbetegségek 6 7 2,0-3,0 500-1500 színeződés kialakulása

szamóca levélbetegségek 6 7 2,0-3,0 400-600 színeződés kezdete
héjas gyümölcsűek

 (dió, mogyoró, mandula, 
gesztenye)

baktériumos és gombás betegségek 
(kivéve lisztharmat) 6 7 2,0-3,0 800-1500 végső gyümölcsméret

paprika, paradicsom baktériumos és gombás betegségek 
(kivéve lisztharmat) 6 7 2,0-3,0 400-800 érés kezdete

uborka, cukkini baktériumos és gombás betegségek 
(kivéve lisztharmat) 6 7 2,0-3,0 400-800 termésnövekedés vége

görögdinnye, sárgadinnye, 
sütőtök

baktériumos és gombás betegségek 
(kivéve lisztharmat) 6 7 2,0-3,0 400-800 termésnövekedés vége

bab baktériumos betegségek, fenésedés, 
rozsda 6 7 2,0-3,0 400-600 érés

borsó baktériumos betegség, aszkohita, 
peronoszpóra, rozsda 6 7 2,0-3,0 400-600 érés

vöröshagyma, fokhagyma peronoszpóra 6 7 2,0-3,0 400-600 dőlés kezdete
burgonya fitoftóra, alternária 6 7 2,0-3,0 400-600 levélszáradás
cukorrépa cerkospóra, ramulária, fóma 6 7 2,0-3,0 300-600 levélszáradás

VÁRAKOZÁSI IDŐK
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra Várakozási idő
(nap)

szőlő 21

almatermésűek (alma,körte,birs,naspolya) 10

őszibarack 21

kajszibarack 21

cseresznye, meggy, szilva 21

szeder, ribiszke, köszméte, fekete bodza 21

málna 5

szamóca 21

héjas gyümölcsűek  
(dió,mogyoró,mandula, gesztenye) 21

paprika, paradicsom 7

uborka, cukkini 21

görögdinnye, sárgadinnye, sütőtök 21

bab 5

borsó 5

vöröshagyma, fokhagyma 21

burgonya 7

cukorrépa 21

Veszély

CSEBER NONPROFIT KFT. 
A növényvédő szerrel szennyezett 
csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája 
megtalálható a http://www.cseber.hu 
címen. Tel.: +36 (1) 340-4888

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök 
újrafelhasználása tilos!

Mérgezéskor vagy annak gyanújakor az Egészségügyi  
Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen,  

24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.

A Cupromet-OH azonos a 02.5/510/7/2009. MgSzHK számon engedélyezett Joker 77 WP gombaölő permetezőszerrel. 


