
Nettó tartalom: 5 L

FELSZÍVÓDÓ ÉS KONTAKTHATÁSÚ GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER

Szerforma:  Szuszpo emulzió (SE)
Hatóanyag:  62,5 g/l tetraconazol, 5,3 m/m % és 
 250 g/l 21,2 m/m % klórtalonil  
Forgalombahozatali engedély száma:

04.2/120-2/2018
Forgalmazási kategória: I.
Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám: 
A csomagolóburkolaton található.
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, 
száraz, hűvös  helyen, szabályos növényvédő 
szer raktárban 2 év.

A növényvédő szert gyártja és 
az engedély tulajdonosa:  
ISAGRO S.p.A.,
Via Caldera, 21
20153 MILANO ITALY
Tel.: +39 0240901276

Címkézésért felelős: 
Agchem Project Consulting Kft.
H-1133 Budapest, Ipoly utca 5/E
Tel.:+36 30 200-4326
Első magyarországi forgalmazó:
AGROMETRY KFT.
2000 Szentendre, Kisforrás u. 30. 
Tel.: +36 20 910-9503, +36 20 365-
6915, E-mail: info@agrometry.hu

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):  
>2000 mg/ttkg
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség: 
kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan 
tartó károsodást okoz.
H315 Bőrirritáló hatású
H319 Súlyos szemirritációt okoz
H332 Belélegezve ártalmas
H351 Feltehetően rákot okoz
P264 A használatot követően a kezet alaposan 
 meg kell mosni.
P280 Védőkesztyű/védőruha használata 
 kötelező.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: 
Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és 
olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy 
könnyen tudjon lélegezni.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: 
Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott eset-
ben a kontaktlencsék eltávolítása, ha 
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P332+308+P313 Bőrirritáció esetén,
expozíció vagy annak gyanúja esetén: 
Orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: 
veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csoma-
golóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A beren-
dezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek 
közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon 
levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
SPe 3A vízi szervezetek védelme érdekében a 
felszíni vizektől 15 m távolságban tartson meg egy 
nem permetezett biztonsági övezetet

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!
EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

A Ventus azonos az Eminent Star, 04.2/4047-1/2014 NÉBIH számon 
engedélyezett gombaölő permetezőszerrel

Figyelem



Mérgezéskor vagy annak gyanújakor az 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 

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

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVÓRENDSZABÁLYOK
Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek védőkesztyű 
kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, védőlábbeli 
(zárt túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén,vagy an-
nak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, 
majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti 
ellátást kell biztosítani.
Elsősegélynyújtás, terápia 
Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szap-
pannal meg kell tisztítani.  Szembe jutás esetén a sze-
met azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblöget-
ni. 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)

őszi búza 35 nap

őszi káposztarepce 56 nap

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációban 1 alkalommal juttatható ki. A 
kijuttatás során törekedni kell a minél jobb permetlé fedettség 
elérésére.
Őszi búzában a növényvédő szert az említett betegségek el-
len megelőző jelleggel – bokrosodás végétől virágzás végéig 
lehet felhasználni. Erős fertőzési nyomás esetén a magasabb 
dózis használata javasolt! 
Őszi káposztarepcében a növényvédő szert tavasszal rejtett 
bimbós állapottól virágzás végéig lehet felhasználni a gombás 
betegségek ellen. A korábbi időpontban történő kijuttatás főleg 
a fómás és fehérpenészes betegségek 
ellen nyújt védelmet, míg a későbbi fel-
használás az alternáriás, szürke- és fe-
hérpenészes betegségek ellen hatékony. A 
készítményt preventív módon kell kijuttatni.  
Felszívódó és kontakthatású készítmény.

Hatásmechanizmus:  
tetrakonazol: szterol bioszintézis gátló 
(FRAC kód: 3)
klórtalonil: kontakthatású (FRAC kód: M5)

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Kultúra Károsító
A kijuttatáshoz szükséges Az utolsó kezelés 

fenostádiumaszer (l/ha) víz (l/ha)

Őszi búza lisztharmat, rozsda, szeptóriás be-
tegségek, pirenofórás levélfoltosság 1,8-2,0 300-400 bokrosodás végétől virágzás 

végéig BBCH 29-69
Őszi káposz-

tarepce
fehérpenész, szürkepenész, 
alternáriás-, fómás betegség 1,8-2,0 250-400 rejtettbimbós állapottól virág-

zás végéig BBCH 50-69

CSEBER Nonprofit Kft. 
A növényvédő szerrel szennyezett csoma- 
golóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalál- 
ható a http://www.cseber.hu címen.
Tel.: +36 1 340 4888

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök 
újrafelhasználása tilos!

EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasznál-
ni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai 
védőövezeten belül külön engedélyezéstől füg-
gően használható. 


