
EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉ- 
LYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

H318  Súlyos szemkárosodást okoz.
H332  Belélegezve ártalmas.
H410  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károso-

dást okoz.
P102  Gyermekektől elzárva tartandó.
P270  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohá-

nyozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata 

kötelező. 
P305+351+338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó 

óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folyta-
tása.

P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / or-
voshoz.

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

hulladéklerakóba szállítás szükséges.
SP 1  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközé-

vel ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak 
részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a 
gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön ke-
resztül való szennyeződést!

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

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 és kijuttatóknak:  
növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, növényvé-
delmi védőszemüveg vagy permetező arcvédő, védőlábbeli. 
Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal fél-
be kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd.  
rézmérgezés) 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: specifikus antidótuma nincs

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

Kultúra Várakozási idő (nap)

kabakosok, zöldbab, 
zöldborsó 5

paprika, paradicsom, 
burgonya 7

almatermésűek 10

csonthéjasok, cse-
megeszőlő, hagyma, 

cukorrépa
21

borszőlő 30

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:
A készítményt az almatermésű (alma, körte, birs, naspolya) kul-
túrákban a baktériumos és gombás eredetű betegségek ellen 
(varasodás, monília, ágelhalás, stb.) a tavaszi és az őszi idő-
szakban, lemosó permetezés formájában javasolt kijuttatni. A 
tűzelhalás és varasodás ellen megelőző jelleggel, rügyfakadás-
tól zöldbimbós állapot végéig, 2-3 alkalommal kell védekezni.  
A kezeléseket 7-10 napos gyakorisággal, nagy permetlémeny-
nyiséggel végezzük. A termés viaszosodását követően a készít-
mény záró permetezésre újból felhasználható a rézérzékeny-
ség, a perzselési veszély figyelembevételével.
A faiskolai alany-, csemete- és oltvány-kertekben a tűzelhalás 
elleni védekezéseket a fertőzést megelőző időszakban kell el-
kezdeni. A fertőzési helyzet ismeretében a permetezéseket  
14 naponként, 2-3 alkalommal, 300-400 l/ha permetlé felhaszná-
lásával célszerű elvégezni.
Őszibarackban tafrinás levélfodrosodás és ágelhalás, kajszi-
ban apiognomónia, ágelhalások és levéllyukacsosodás ellen a 
lemosó permetezéseket rügyfakadástól a piros bimbós stádium 

végéig lehet folytatni, 2-3 alkalommal, 10-14 napos ismétlésben. 
A piros bimbós stádium után az őszibarackfajták rézérzékenysé-
ge miatt a készítmény további felhasználása nem megengedett. 
A baktériumos és gombás eredetű ágelhalás ellen a kezeléseket 
ősszel, a lombhullás kezdetén javasolt folytatni.
Szilvában, cseresznyében és meggyben a gombás betegsé-
gek (levéllyukacsosodás, monília stb.) ellen fehérbimbós álla-
potban és virágzás kezdetén lehet eredményesen védekezni. A 
baktériumos és gombás eredetű ágelhalások ellen a kezelése-
ket lombhullástól célszerű végezni.
Szőlőben a peronoszpóra elleni kezeléseket az előrejelzés-
re alapozva, preventíven kell elkezdeni, általában a hajtások 
20 - 25 cm-es állapotában. A kezeléseket a fertőzés alakulása 
szerint 7-14 naponként javasolt ismételni. Járványos körülmé-
nyek között a permetezéseket 7 naponkénti gyakorisággal kell 
végezni. Szőlőorbánc ellen - mennyiben a kezdeti fertőzések ki-
alakultak - a védekezéseket már 3-4 leveles állapotban célszerű 
elkezdeni, majd a peronoszpóra elleni kezelésekkel egyidejűleg 
folytatni.
Zöldségfélékben (paprika, paradicsom, kabakosok, bab, bor-
só, hagyma) a baktériumos és gombás betegségek ellen (liszt-
harmat kivételével) a kezeléseket az előrejelzés ismeretében, 
preventíven kell elkezdeni, és a fertőzés alakulása szerint 2-3 
alkalommal, 7-14 naponként célszerű ismételni. Járványos kö-
rülmények között - különösen a paprikafélékben - a védekezé-
sek számát további 2-3 kezeléssel javasolt növelni.
Hagymában, babban és borsóban a permetlé megfelelő tapa-
dása érdekében nedvesítőszer hozzáadása szükséges.
Burgonyában a permetezéseket előrejelzésre alapozva, pre-
ventív jelleggel kell kezdeni, majd a fertőzési veszély alakulásá-
tól függően, 7-12 naponként meg kell ismételni.
Cukorrépában a levélbetegségek ellen az első védekezéseket 
megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenése-
kor meg kell kezdeni, majd a továbbiakban az időjárási körülmé-
nyek, illetve a járványhelyzet alakulásától függően 7-10 napon-
ként javasolt megismételni.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

GYÁRTÓI AJÁNLÁS:
A HATÁS FELTÉTELEI 
A termék kontakt készítmény, ezért a növényzet megfelelő per-
metlé-borítottsága fontos!

ESETLEGES KÁROSODÁST KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK 
Mindig vegyük figyelembe a kezelt kultúra/fajta rézérzékenysé-
gét!

KEVERÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 
Más készítménnyel történő keverés előtt keverési próbát kell 
végezni.

Nettó tartalom: 10 kg

Formuláció:  vízben diszpergálható granulátum (WG)

Hatóanyag: 200 g/kg (20 m/m%) Cu (bordói keverék)

Forgalombahozatali engedély száma: 04.2/761-1/2018 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.

BordoMet® DG
GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER

A növényvédő szert gyártja és az engedély tulajdonosa: 
UPL EUROPE LTD., 
The Centre, Birchwood Park, Warrington, 
WA3 6YN, Egyesült Királyság
Címkézésért felelős személy: 
Dr. Imrei Zoltán, 1124 Budapest, Fodor lépcső 1. 
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
Dózisa házikertekben: 3,5-5 dkg / 8-12 liter víz / 100 m2 (gyártói ajánlás)

Kultúra Károsító
A kijuttatáshoz  
szükséges szer  

(kg/ha) mennyisége

A kijuttatáshoz  
szükséges víz

(l/ha) mennyisége

őszibarack levélfodrosodás, levéllyukacsosodás,
baktériumos és gombás eredetű ágelhalások 5,0 1000

szilva, meggy, cseresznye,   
kajszibarack

baktériumos betegségek, levéllyukacsosodás,
 monília, vörösfoltosság, apiognomóniás 

levélfoltosság
5,0 800-1500

almatermésűek baktériumos ágelhalás,  
gombás betegségek, tűzelhalás 5,0 500-1500

szőlő peronoszpóra, szőlőorbánc 4,0-5,0 1000
zöldségfélék  

(kabakosok, paprika,  
paradicsom, bab, borsó, 

hagyma)

baktériumos és gombás betegségek: fitoftóra, 
alternária, aszkohita, peronoszpóra, rozsda 

(kivéve lisztharmat)
4,0-5,0 400-1000

burgonya fitoftóra, alternária 4,0-5,0 400-600

cukorrépa gombás levélbetegségek (kivéve lisztharmat) 4,0-5,0 400-600

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 BordoMet DG azonos a Bordómix DG, 48133/1999 FVM számon 
engedélyezett gombaölő permetezőszerrel.

VESZÉLY


