
 

 

 

KARATHANE STAR 

 

AZONOSÍTÁSI ADATOK 

Növényvédő szer neve Karathane Star 
Szerforma (formuláció) Emulzióképző koncentrátum (EC) 

 

Hatóanyag megnevezése, 

koncentrációja (g/l, vagy g/kg és 

ez tömegszázalékban is kifejezve) 

meptildinokap 350 g/l (35,7 m/m %) 

Rendeltetése a felhasználás célja 

szerint (mondat) 

gombaölő permetezőszer 
 

KONTAKT HATÁSÚ FOLYÉKONY GOMBAÖLŐSZER 

SZŐLŐLISZTHARMAT ELLEN. 

Forgalomba hozatali engedély 

száma 

02.5/3509/2/2007 MgSzHK 

Forgalmazási kategória 
180 ml-es kiszerelés felett: II. 

180 ml-es kiszerelésben, ill. az alatt: III. 

Az engedélyokirat tulajdonosa és 

forgalmazója 

Dow AgroSciences Hungary Kft., 1016 Budapest, Hegyalja út 7-

13., Tel: (36-1)-202-4191 

A növényvédő szer gyártója Dow AgroSciences Italia S.R.L., Olaszország 

 

Kiszerelő  - 

Gyártási idő (nap, hó, év)  

Gyártási szám 

 

A csomagolóburkolaton található. 

Eltarthatóság 
Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos 

növényvédő szer raktárban 3 év. 

Nettó tartalom 6 ml, 50 ml, 180 ml, 200 ml, 250 ml, 1 liter, 5 liter 

 

 

KÖTELEZŐ MONDATOK 
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! 

 

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 

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

CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája 

megtalálható a www.cseber.hu címen. Tel.: +36 1 340 4888  

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos! (Cseber logo) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A 

BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI:   

Veszélyt jelző piktogrammok, 

osztályozás, R-, S-, és különleges 

S-mondatok 

 

  
 
Figyelem  
 
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): 1030 mg/ttkg.  

 

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes 

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles 

Tűzveszélyességi besorolás: tűzveszélyes folyadék (3. 

kategória) 

 

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz 

H302 Lenyelve ártalmas 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki 

H319 Súlyos szemirritációt okoz 

H332 Belélegezve ártalmas 

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó 

 károsodást okoz. 

 

P102  Gyermekektől elzárva tartandó. 

P210                 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és 

más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a 

dohányzás. 

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy 

 dohányozni. 

P280  Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő 

 használata kötelező.  

P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon 

 TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. 

P302+P352  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. 

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

 óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 

 kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen 

 megoldható. Az öblítés folytatása. 

P391                 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: 

 veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges. 

 

EUH066  Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy 

 megrepedezését okozhatja. 

 

SP1 A növényvédő 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 vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést! 

SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni! 

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 

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 

engedélyezéstől függően használható. 

Munkaegészségügyi 

óvórendszabályok: 

 Egyéni védőfelszerelés 

Az alkalmazás során előirt egyéni védőfelszerelés 

előkészítőknek növényvédelmi védőruha, védőkalap, 

védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, 

védőlábbeli. 

Egyéni védőfelszerelés, kijuttatóknak: növényvédelmi 

védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, vagy 

permetező arcvédő, védőlábbeli. A permet belégzésének 

megelőzésére FFP2D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc. 

Óvatos munkával kerülni kell a szer kiömlését, elfolyását, a 

tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges 

lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka 

végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó-és felsőruha 

váltása szükséges. Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén 

vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, 

majd a helyszíni elsősegélynyújtás (DNOC mérgezés) után 

orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. 

 Terápia: DNOC mérgezés, tüneti megfigyelő kezelés 

 Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs. 

Várakozási idők: 

 Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap. 

 Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: szőlő (bor, csemege): 

21 nap. 
 

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: 

Kultúra Károsító 

Kezelések 

maximális 

száma/év 

Két kezelés 

közti min. 

időtartam 

(nap) 

A kijuttatáshoz szükséges 

Utolsó kezelés ideje 

(fenológiai állapot 

szerint) szer 

mennyiség 

l/ha 

víz 

mennyiség 

l/ha 

Szőlő lisztharmat 4 5 0,6 600-1200 zsendülés 

Házikerti dózis: 6 ml/10 l vízhez; 8-10 liter permetlé/100 m2 

Előírt növényvédelmi technológia: 

A készítményt a fertőzésveszélyes időszakban preventív jelleggel, legkésőbb az első tünetek 

megjelenésekor kell kijuttatni és a fertőzési veszélytől függően 10 – 12 napos időközönként szükség 

szerint (legfeljebb 4 alkalommal) célszerű megismételni. A tenyészidőszak elején (kisleveles állapot-

hajtásnövekedés) az alacsonyabb permetlémennyiség (600-800 l/ha) használata-, tenyészidőszak előre 

haladtával (virágzás után) a magasabb lémennyiség (800-1200 l/ha) alkalmazása indokolt. Súlyos 

fertőzésveszély fennállásakor a rövidebb (8-10 napos) permetezési forduló és magasabb 



 

 

 

permetlémennyiség alkalmazása ajánlott. Kuratív védekezésre a fertőzés kialakulásakor 0,6 l/ha 

mennyiségben nagy lémennyiség és nedvesítőszer együttes alkalmazásával használható. A kezelés – a 

fertőzésre hajlamosító körülmények fennállása mellett – 5 nap múlva megismételendő. 

Minden esetben törekedni kell az egyenletes- és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is. 

 A permetezések elvégzése a nyári időszakban a kora hajnali, vagy a késő esti órákban szükséges, minden 

esetben 25 Celsius fok alatti hőmérsékleti viszonyoknál. 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett. 
 

GYÁRTÓI AJÁNLÁS  
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

400 ML/G ALATTI KISZERELÉSEK ADATKÖVETELMÉNYE 

 

A címke szerkesztéséhez szükséges kiegészítő, tájékoztató jellegű 

információ, melyet a benyújtáskor kérünk törölni: 

 
A címkén szerepeltetendő minimum információ az  közvetlen csomagoláson (olyan 

csomagolóeszköz, amely a növényvédő szerrel érintkezik): 

 

Nem befolyásolja az adatkövetelményt az, hogy van-e Használati Utasítás mellékelve, vagy 

készül-e másodlagos csomagolás (doboz). Azok az adatok lettek felsorolva, amelyeknek 

szerepelnie kell azon az – elsődleges - csomagolóeszközön, amivel a növényvédő szer 

érintkezik. Amennyiben van egy kisfüzet/leporelló, ami leválasztható erről a flakonról, akkor 

is ezeknek az adatoknak a flakonon/ampullán kell maradni. Tehát az első és az utolsó oldalnak 

minimálisan ezeket az adatokat kell tartalmaznia.  

Kistérfogatú kiszerelések esetében kötelező a 6-os betűméret. 

 

Azonosítási adatok   

Növényvédő szer neve és szerforma Karathane Star 

Emulzióképző koncentrátum (EC) 

Hatóanyag megnevezése, koncentrációja (g/l, 

vagy g/kg és ez tömegszázalékban is kifejezve; 

m/m%) 

meptildinokap 350 g/l (35,7 m/m %) 

Rendeltetése gombaölő permetezőszer 

Engedély száma: 02.5/3509/2/2007 MgSzHK 

Engedély tulajdonosa 

Forgalmazó 

Kiszerelő 

Engedélytulajdonos és forgalmazó: Dow 

AgroSciences Hungary Kft., 1016 

Budapest, Hegyalja út 7-13., Tel: (36-1)-

202-4191 

Gyártási idő (nap, hó, év)  

Kiszerelési idő (nap, hó, év) 

Gyártási idő: 

Kiszerelési idő: 

Gyártási szám Gyártási szám: 

Veszélyt jelző piktogramok és 

Figyelem/Veszély 

 
Figyelem 

Eltarthatóság (eltér az engedélyokiratban 

szereplő szövegtől, ezt kérjük használni) 

Eltarthatóság: Eredeti, zárt 

csomagolásban, száraz, hűvös helyen, 

szabályos növényvédő szer raktárban 3 év. 

Kiszerelési egység 50 ml, 180 ml, 200 ml, 250 ml 

Forgalmi kategória Forgalmi kategória: 

180 ml-es kiszerelés felett: II. 

180 ml-es kiszerelésben, ill. az alatt: III. 

Használat előtt olvassa el a mellékelt tájékoztatót! 



 

 

 

MEGBONTHATATLAN KISZERELÉSEK ADAT 

KÖVETELMÉNYE 

 
Ampullák esetében a 6-os betűméret korlátozást nem szükséges betartani. 

 
 

Azonosítási adatok (ampulla esetén) Ampullán feltüntetendő kifejezések 

és információk tartalmi, ill. formai 

követelményei 

Növényvédő szer neve  Karathane Star 

Hatóanyag megnevezése meptildinokap 350 g/l (35,7 m/m %) 

Rendeltetése (rovarölő, gombaölő, gyomírtó) gombaölő permetezőszer 

Engedély tulajdonosa Engedély tulajdonos: Dow AgroSciences 

Hungary Kft., 1016 Budapest, Hegyalja út 

7-13., Tel: (36-1)-202-4191 

Gyártási idő (nap, hó, év)  Gyártási idő: 

 

Gyártási szám Gyártási szám: 

Nettó tartalom 6 ml 

Veszélyt jelző piktogramok, és 

Figyelem/Veszély 

 
Figyelem 

Használat előtt olvassa el a mellékelt tájékoztatót! 

 


