
EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉ- 
LYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >5000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

P102  Gyermekektől elzárva tartandó.
P270  A termék használatakor tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280  Védőkesztyű használata kötelező.
P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes 

hulladéklerakóba szállítás szükséges. 
SP1  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközé- 

vel ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy an-
nak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a 
gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresz-
tül való szennyeződést!)

SPe 3  A víziszervezetek érdekében a felszíni vizektől 5 m tá-
volságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel bo-
rított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet!

A nem cél ízeltlábúak/rovarok védelme érdekében a nem me-
zőgazdasági földterülettől szőlő kultúrában 5 m távolságban 
tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! 50%-os elsod-
ródás csökkentő szórófej alkalmazása mellett a biztonsági öve-
zet megtartása nem szükséges. Almatermésű és csonthéjas 
kultúrákban 15 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biz-
tonsági övezetet! 50%-os elsodródás csökkentő szórófej alkal-
mazása esetén 10 m, 75%-os szórófej esetén 5 m védőtávolság 
szükséges.

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

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVÓRENDSZABÁLYOK
Egyéni védőfelszerelés
Előkészítőknek: védőkesztyű
Kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban 
nem szükséges)
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gya-
nújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd 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. Le-
nyelés 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

VÁRAKOZÁSI IDŐK:
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: előírás szerinti fel-
használás esetén nem szükséges

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:
A készítmény 25 0C felett - az esetleges perzselések elkerülése 
érdekében - nem alkalmazható!
Kalászosokban (őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, 
rozs, zab, tritikále), kölesben és pohánkában a fertőzés mér-
tékétől függően egy - három alkalommal szükséges védekezni. 
A permetezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de 
legkésőbb az első tünetek megjelenésekor – bokrosodás végén, 
szárbaindulás elején - kell megkezdeni és szükség esetén meg-
ismételni a kalászhányás-virágzás idején.
Szőlőben (bor-, csemege-) lisztharmat ellen a kezeléseket elő-
rejelzésre alapozva preventíven kell elkezdeni, majd a fertőzés 
alakulása szerint 7-10 naponként szükség szerint megismételni. 
Melegebb, szárazabb időjárásnál alacsonyabb dózis, súlyos fer-
tőzésveszély esetén a magasabb dózis és a rövidebb (7 napos) 
permetezési forduló alkalmazása ajánlott. A szőlő intenzív fej-
lődési szakaszában a készítmény felhasználható a felszívódó 
szerek kontakt kiegészítőjeként.
Almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) a permetezést 
egérfül állapotban kell megkezdeni és 7-14 naponként, a fertő-
zési nyomástól függően célszerű megismételni.
Csonthéjasokban (cseresznye, meggy, szilva, őszibarack, kaj-
szi) a permetezés az első levelek kiemelkedésétől megkezdhe-
tő és 7-10 naponként, a fertőzési nyomástól függően célszerű 
megismételni.
Bogyósokban (köszméte, piros- és feketeribiszke, szamóca, 
málna, szeder, bodza, áfonya, csipkebogyó) rügypattanást kö-
vetően virágzás előtt, a lisztharmat primer tüneteinek blokko-
lására 1-2 alkalommal kell védekezni, a magasabb dózis fel-
használásával. A tenyészidőszak további részében a fertőzés 
erősségétől függően válasszuk meg a dózist.
Cukorrépában lisztharmat ellen a kezelést a fertőzés megje-
lenésekor célszerű végrehajtani, amely fertőzésveszély fenn- 
állása esetén háromszor megismételhető.
Lencse, csicseriborsó, és lóbab kultúrákban a permetezése-
ket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelené-
sekor kell megkezdeni, majd szükség esetén 10-14 nap múlva 
megismételni.
Az engedélyezett zöldségfélékben, gyógy- és fűszernövé-
nyekben, továbbá mogyoróban, földimogyoróban, ken-
derben, olajretekben, valamint közterületi díszfák és dí-
szcserjékben a kezelést a fertőzés megjelenésekor célszerű 
végrehajtani, és annak mértékétől függően többször megismé-
telhető. A szer alkalmazásakor figyelemmel kell lenni egyes nö-
vényfajták kénérzékenységére.

A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi 
képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy 
irányítása mellett lehet kijuttatni. A közterületeken történő 
felhasználáskor a kezelésről az érintett lakosságot a helyben 
szokásos módon tájékoztatni kell, és fel kell hívni a figyelmet a 
kezeléssel járó közegészségügyi előírások betartására. Frissen 
kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos!
Az engedélyezett szőlő, almatermésű, csonthéjas és kabakos 
kultúrákban a készítmény atkák gyérítésére is alkalmas.
A kén több hatáshelyű (FRAC kód: M 2) kontakt gombaölő szer 
hatóanyag.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

GYÁRTÓI AJÁNLÁS
A hatás feltételei: A termék kontakt készítmény, ezért a növény-
zet megfelelő permetlé-borítottsága fontos!
Keverésre vonatkozó ajánlások: Más készítménnyel történő 
keverés előtt keverési próbát kell végezni.
Keverhető rézzel és rovarölő szerekkel!
A munka végeztével az eszközöket gondosan tisztítsa meg.
A gyártó felelőssége a helytelen tárolásból és felhasználásból 
eredő károkra nem terjed ki.
Az engedélyokiratban előírt dózisokat pontosan be kell tartani. 
A permetlé készítése céljából a kívánt mennyiségű szert kb. 
azonos mennyiségű vízzel gondosan sima péppé kell keverni, 
ezután cca. 30 percig állni hagyjuk, csak ezután szabad az előírt 
térfogatra felhígítani.

A permetezést megelőzően, közben és utána 24 órán belül 
tilos az alkoholfogyasztás!

Nettó tartalom: 25 kg

Szerforma:  vízben diszpergálható granulátum (WG)
Hatóanyag:  800 g/kg (80 m/m %) kén

Forgalomba hozatali engedély száma: 04.2/630-1/2018 NÉBIH

Forgalmazási kategória: III.
Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám: A csomagolóburkolaton található.

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

SolfoMet® 
GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER

A növényvédő szert gyártja és az engedély tulajdonosa: 
UPL EUROPE LTD., 
The Centre Birchwood Park, Warrington, 
Cheshire WA3 6YN, Egyesült Királyság
tel.: +44 1925 819999   
Címkézésért felelős személy: 
Dr. Imrei Zoltán, 1124 Budapest, Fodor u. 33. 
Első magyarországi forgalmazó:
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.  
FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY MEGÉRTETTE!

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Kultúra Károsító
A kezelések 
maximális 

száma

Két kezelés 
között eltelt 

minimális  idő-
tartam (nap)

A kijuttatáshoz 
szükséges szer 

(kg/ha)

A kijuttatáshoz 
szükséges víz

(l/ha)
A kezelés ideje

(fenológiai állapot szerint)

kalászosok (őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, zab, tritikále) 
köles, pohánka lisztharmat 3 7 5,0-7,5 200-400 5 mellékhajtásos állapottól (BBCH 25)

virágzás végéig (BBCH 69)
szőlő (bor-, csemege-) lisztharmat 10 7 3,0-8,0 300-1000 kisleveles állapottól (BBCH 12) érés kezdetéig (BBCH 81)

almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) lisztharmat 14 7 5,0-8,0 500-1500 egérfüles állapottól (BBCH 10) 1 héttel betakarítás előtti 
állapotig (BBCH 86)

csonthéjasok (cseresznye, meggy, szilva, őszibarack, kajszi) lisztharmat, 
levéllikasztó gombák 14 7 5,0-7,5 500-1500 első levelek kiemelkedésétől (BBCH 10) 1 héttel betakarí-

tás előtti állapotig (BBCH 86)
kabakosok (uborka, sütőtök, spárgatök, cukkini, patisszon) lisztharmat 6 7 5,0-7,5 200-1000 3 leveles állapottól (BBCH 13) 50%-os érésig (BBCH 85)

köszméte, ribiszke (piros-, fekete-), szamóca, málna, 
szeder, bodza, áfonya, csipkebogyó lisztharmat 6 14 3,0-7,0 600-1200 virágbimbók elkülönülésétől (BBCH 57) 1 héttel betakarí-

tás előtti állapotig (BBCH 86)
cukorrépa lisztharmat 4 7 5,0-7,5 300-600 sorzáródás végétől (BBCH 39) gyökérfejlődés végéig 

(BBCH 49)
tojásgyümölcs lisztharmat 4 7 5,0-8,0 400-600 5 leveles állapottól (BBCH 15) virágzás végéig (BBCH 69)

mogyoró lisztharmat 6 7 5,0 500-1000 levélrügy duzzadás végétől (BBCH 03) virágrügy  
duzzadásig (BBCH 51)

földi mogyoró lisztharmat 6 7 5,0-7,5 200-600 sorzáródás kezdetétől (BBCH 31) végső hüvelyméret 
eléréséig (BBCH 79)

olajretek
lisztharmat 6 7 5,0 500-1000

1. látható szárköz megjelenésétől (BBCH 31) teljes becő-
méret eléréséig (BBCH 79)

kender 9. pár oldalhajtás megjelenésétől (BBCH 29) makkocska 
fejlődés végéig (BBCH 79)

lencse, csicseriborsó, lóbab lisztharmat 4 10 5,0 300-800 9 látható szárközös állapottól (BBCH 39) 50%-os hüvelyé-
résig (BBCH 85)

póré-, gyöngy-, sarjadékhagyma lisztharmat 6 7 5,0 200-500 6. levél megjelenésétől (BBCH 16) dőlés kezdetéig 
(BBCH 47)

brokkoli, kelkáposzta, bimbóskel, karfiol
lisztharmat

4
10 5,0 350-650 4 leveles állapottól (BBCH 14) végleges fejméret vagy 

végső levéltömeg eléréséig (BBCH 49)fejes saláta, endívia saláta, cikória, spenót, sóska, mángold 3

karalábé lisztharmat 4 10 5,0 350-650 4 leveles állapottól (BBCH 14) szárnövekedés végéig 
(BBCH 49)

pasztinák, gumós zeller, torma, retek, cékla lisztharmat 2 10 5,0 300-600 4 leveles állapottól (BBCH 14) gyökérnövekedés végéig 
(BBCH 49)

gyógynövények (kamilla, máriatövis, orbáncfű, cickafark, gyűszűvirág, or-
vosi csucsor, körömvirág, vasfű, macskagyökér, levendula) fűszernövények 
(metélőhagyma, metélőpetrezselyem, kapor, levélzeller, angelika, lestyán, 
szurokfű, borsikafű, tárkony, zsálya, izsóp, kakukkfű, citromfű, rozmaring, 

koriander, bazsalikom, menta, majoranna, zamatos turbolya)

lisztharmat 3 10 2,5-5,0 300-800 4 leveles állapottól (BBCH 14) virágzásig (BBCH 60)

spárga, rebarbara lisztharmat 6 7 2,5-5,0 300-800 4 leveles állapottól (BBCH 14) 50%-os szárvastagságig 
(BBCH 45)

közterületi díszfák és díszcserjék lisztharmat 14 7 2,5-5,0 350-1200 nincs korlátozás

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 SolfoMet gombaölő permetezőszer azonos a 04.2/7016-1/2015. NÉBIH számon engedélyezett 
Microthiol Special gombaölő permetezőszerrel.

Házi-kerti felhasználás dózisa: 30-80 gramm készítmény/10 l víz.
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