
Szerforma: szuszpenzió koncentrátum (SC)
Hatóanyag-tartalom:  500 g/l (42,48 %m/m) flufenacet
UFI: NEWN-RW5Q-N582-TAM4
Forgalomba hozatali engedély száma: 04.2/3312-1/2018. NÉBIH
Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám: 
A csomagolóburkolaton feltüntetve.
Forgalmazási kategória: II. 
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, 
szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.

EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, 
A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI: 
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 300 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes. 
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles. 
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

H302 Lenyelve ártalmas. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H373 
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket 
(idegrendszer). H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tar-
tó károsodást okoz. P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvé-
dő használata kötelező. P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét 
esetén azonnal forduljon orvoshoz. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: 
Lemosás bő vízzel. P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjele-
nése esetén: orvosi ellátást kell kérni. P391 A kiömlött anyagot ösz-
sze kell gyűjteni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: 
veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges. EUH208 1,2-ben-
zizotiazol-3-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. SP1 A nö-
vényvédő 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 1 A talaj élő szervezeteinek védel-
me érdekében ezt, vagy flufenacet hatóanyagot tartalmazó bármilyen 
más készítményt ne használjon ugyanazon a területen az előírtnál 
többször! SPe 2 A talajvíz védelme érdekében működő drénezett 
talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint 
fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne 
használja! SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni 
vizektől 10 m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel 
borított (zárt gyep) biztonsági övezetet! SPo2 Használat után minden 
védőruházatot ki kell mosni.

Forgalmazó:
Agrometry Kft. 
2000 Szentendre, Kisforrás u. 30.
Tel.: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915
E-mail: info@agrometry.hu 
www.agrometry.hu

Az engedélyokirat tulajdonosa, 
a készítmény gyártója:

Innvigo Sp. z o.o. 
Aleje Jerozolimskie 178
02-486 Warsaw, 
Lengyelország

INKER 500 SC
GYOMIRTÓ PERMETEZŐSZER ŐSZI BÚZA KULTÚRÁBAN

Nettó tartalom: 1 liter

FigyelemINKER 500 SC HU 1l
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EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK: 
A nem cél növények védelme érdekében a permetezés 
során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVÓRENDSZABÁLYOK:
Egyéni védőfelszerelés:
Előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/
arcvédő. Kijuttatóknak: védőkesztyű (zárt túlnyomá-
sos gépkabinban nem szükséges). A permetezett 
területen munkát végzőnek (inspekció, öntözés): 
védőkesztyű. 
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy 
annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakí-
tani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, inté-
zeti ellátást kell biztosítani.
Elsősegélynyújtás, terápia: Bőrrel való érintkezés 
esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztíta-
ni. 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 (száradásig).
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 
előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:
A készítmény őszi kijuttatással egy vegetációs idő-
szakban csak egy alkalommal használható!
Használat előtt felrázandó!
Őszi búzában a készítményt őszi kijuttatással, nagy 
széltippannal (Apera spica-venti) fertőzött terüle-
ten, preemergensen 0,24-0,3 l/ha-os dózisban, vagy  
posztemergensen, a kultúrnövény 1 leveles fejlettsé-
gétől 5 leveles állapotáig 0,24-0,35 l/ha-os dózisban 
kell alkalmazni. Posztemergens felhasználás esetén a 

nagy széltippan (Apera spica-venti) 1-2 leveles fenoló-
giai stádiumában kell kijuttatni a készítményt. A meg-
felelő hatékonyság feltétele a jól megművelt, aprómor-
zsás, rögmentes talajfelszín. A magról kelő kétszikű 
gyomnövények ellen kombinációban kell alkalmazni, 
a kombinációs partner technológiai paramétereinek 
betartása mellett. Normál vetésváltás esetén a beta-
karítást követően, legalább 15 cm mély szántás után 
nincs veszélye az utóvetemény károsodásának. A kul-
túrnövény kipusztulása esetén tavasszal, a készítmény 
kijuttatását követően legalább 12 hét elteltével, szán-
tást követően tavaszi búza, tavaszi árpa, burgonya és 
kukorica vethetőek.  
A készítmény kijuttatására használt berendezést a per-
metezést követően azonnal ki kell üríteni és a tartályt, a 
szórókeretet, valamint a vezetékeket legalább három-
szor át kell öblíteni tiszta vízzel!
A flufenacet hatóanyag a HRAC „K3”, fehérje és nuk-
leinsav szintézist gátló herbicidcsoporton belül az oxia-
cetamidok hatóanyagcsoportba tartozik.
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

FELHASZNÁLÁSRA  VONATKOZÓ  ELŐÍRÁSOK:

Kultúra Károsító Dózis (l/ha) Permzetlé (l/ha) A kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)

őszi búza
nagy széltip-
pan (Apera 
spica-venti) 

0,24-0,3 200-300 vetés után, kelés előtt (BBCH 00-08)

0,24-0,35 200-300 1 leveles fejlettségtől 
5 leveles állapotig (BBCH 11-15)

AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS A KÖRNYEZET VESZÉLY-
EZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN BE KELL 

TARTANI A HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAIT.  
FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI 

UTASÍTÁST ÉS GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL,  
HOGY MEGÉRTETTE!

Mérgezéskor vagy annak gyanújakor az Egész-
ségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díj-

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

CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő 
szerrel szennyezett csomagolóanyag 
gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a  
http://www.cseber.hu címen. 

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök
újrafelhasználása tilos!


