CÍMKESZÖVEG
Információk, magyarázatok

Növényvédő szer neve

Címkén feltüntetendő kifejezések és információk
tartalmi, ill. formai követelményei
Relay

Folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
Szerforma (formuláció)
A növényvédő szer hatóanyaga:
Hatóanyag megnevezése,
25 g/l (2,2 m/m %) imazamox
koncentrációja (g/l, vagy g/kg és ez
tömegszázalékban is kifejezve; m/m%)
A Relay azonos a 04.2/10624-1/2015. NÉBIH számon engedélyezett Pulsar Plus gyomirtó
permetezőszerrel.
(A frontoldalon kell szerepeltetni az okiratban megadott méretben.)
gyomirtó permetezőszer
Rendeltetése a felhasználás célja
Felhasználható: napraforgóban (imidazolinon ellenálló CLHA+)
szerint, engedélyezett kultúrák
magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények gyomirtására

megnevezésével (mondat)
Forgalomba hozatali engedély száma Engedélyszám: 04.2/4420-2/2018 NÉBIH
(Az engedélyokirat kiadásakor kapott
határozat
számának
szerepeltetése
kötelező, a többi feltüntethető; a helyes
sorrend: sorszám, majd az engedélyt
kiállító hatóság rövidítése)
Forgalmazási kategória megjelölése
Az engedélyokirat tulajdonosa (név,
cím, telefonszám)
A növényvédő szer gyártója
(név, cím)

Engedélyokirat tulajdonos hazai
képviselete, vagy címkéért felelős
személy az 547/2011 EU rendelet
alapján (név, cím, telefonszám)
(válasszon)
Forgalmazó
(név, cím, telefonszám)
Akkor is fel kell tüntetni, ha nem mi
vagyunk

Forgalmazási kategória: I.
Az engedély tulajdonosa:
BASF Hungária Kft.
1133 Budapest, Váci út 96-98.
Tel: +36 1 250 9700
A növényvédő szer gyártója:
BASF Agricultural Products de Puerto Rico
State Road #2, KM 47.3
P.O. Box 243
Manati, PR 00674, USA

_

Forgalmazó:
Dow Agrosciences Hungary Kft.
1016 Budapest, Hegyalja út 7.
Telefon: +36 1 202 4191

Gyártási idő (nap, hó, év, vagy év, hó,
nap) válasszon
Gyártási szám

Gyártási idő (lásd a címkén vagy a csomagolóanyagon):
Gyártási szám (lásd a címkén vagy a csomagolóanyagon):

Kiszerelő
(csak
akkor
feltüntetendő
amennyiben hazai kiszerelés történik) (név,
cím, telefonszám)
Kiszerelés ideje (: dátum: év/hó, vagy hó/év,
vagy szöveg, például: „A csomagolóeszközön
található.”)

_
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Eltarthatóság (eltér az
engedélyokiratban szereplő szövegtől,
ezt kérjük használni)
Kiszerelési egység (valamennyi
kiszerelési egység feltüntetendő)

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen,
szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.
Nettó tartalom: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 50 l

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

Veszélyt jelző piktogramok

Figyelmeztetés

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H-, P- és különleges S-mondatok és
Kiegészítő veszélyességi információk
(EUH401-es mondatot a címke elején
kérjük feltenni a kód nélkül; lásd:
kötelezően feltüntetendő mondatok
alább)
( Abban az esetben, ha készítmény
besorolása H mondatot nem tartalmaz,
akkor a címkeszövegen nem
feltüntetendő a címsor.
A P102, P270 mondatok az I. és a II.
forgalmi kategóriák esetében
választhatóak, de III. forgalmi
kategória esetén kötelező feltüntetni.
Amennyiben az engedélyokiratban
lévő munkaegészségügyi előírások
lefedik az adott P mondatot, akkor az
elhagyható.)

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy
címkéjét.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes
hulladéklerakóba szállítás szükséges.
EUH208 Etoxilált szorbitán monolaurátot tartalmaz. Allergiás reakciót
válthat ki.
Különleges S-mondatok
SP 1 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!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m
távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg
zárt gyep) biztonsági övezetet!
Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső
védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön
engedélyezéstől függően használható.
A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő
elsodródásra figyelemmel kell lenni!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Ha nincs egyéb környezetvédelmi
előírás, a következő mondatot kell
szerepeltetni: „Az előírt
kockázatcsökkentő intézkedésen kívül
egyéb korlátozás nem szükséges.”
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Munkaegészségügyi óvórendszabályok:
Egyéni védőfelszerelés:
Előkészítőknek: védőkesztyű
Kijuttatóknak: nem szükséges
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a
munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás
után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Munkaegészségügyi
óvórendszabályok

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 (száradásig)
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Várakozási idők (napokban megadva)
kultúra

várakozási idő (nap)

napraforgó

előírás szerinti felhasználás
esetén nem szükséges

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK:
Kultúra
napraforgó
(imidazolinon
ellenálló CLHA+)

A kijuttatáshoz szükséges
szer (l/ha)
víz (l/ha)
mennyisége

Károsító
magról kelő egy- és
kétszikű
gyomnövények

3

1,2-2,0

200-300

Kezelés ideje
(fenológiai állapot
szerint)
2 leveles állapottól 8
leveles fejlettségig
(BBCH 12-18)

Előírt növényvédelmi technológia:
A készítmény ugyanazon a területen egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
CLHA Plus gént tartalmazó napraforgóban (Clearfield Plus, CL Plus, CLP) a készítményt 1,2-2,0 l/ha dózisban
posztemergensen, a kultúrnövény 2 leveles állapotától 8 leveles fejlettségéig kell kijuttatni. A kezelés optimális ideje a
magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles, a magról kelő egyszikű gyomfajok 1-3 leveles állapotában van. A magról
kelő gyomnövények elleni hatás erősítésére a napraforgó vetése után, kelése előtt (preemergensen), a Relay kijuttatását
megelőzően dimetenamid-P + pendimetalin hatóanyag tartalmú készítményt célszerű alkalmazni, annak engedélyezett
dózisában.
A készítmény az alábbi gyomnövények ellen hatékony: Amaranthus retroflexus, Amaranthus powellii, Abutilon
theophrasti, Ambrosia artemisiifolia, Avena fatua, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Chenopodium
hybridum, Datura stramonium, Echinochloa crus-galli, Fallopia convolvulus, Galium aparine, Heliotropium europaeum,
Mercurialis annua, Orobanche spp., Persicaria lapathifolia, Persicaria maculosa, Panicum miliaceum, Setaria viridis,
Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Stachys annua, Xanthium italicum, Xanthium strumarium.
Erős gyomfertőzés esetén, fejlettebb gyomnövények ellen, vagy nehezen irtható gyomnövények ellen a magasabb, 2,0
l/ha dózisban kell kijuttatni.
A Relay kijuttatása után átmeneti levélsárgulásos tünetek, továbbá enyhe növekedésbeli visszamaradás következhet be,
de nem okoz terméscsökkenést. Kerülni kell, hogy átfedés révén dupla dózis kerüljön kijuttatásra. Nem szabad a
készítménnyel stressz állapotban lévő napraforgót (kártevő, betegség, belvíz, fagy, gyenge magágy vagy korábbi
növényvédő szeres kezelés hatása) kezelni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt. Nedves növényállomány (esőtől,
harmattól) kezelése tilos!
A kezelt területre 12 hónapig őszi káposztarepce és más keresztesvirágú kultúrnövény, továbbá cukorrépa nem
vethető!
Amennyiben a kezelt terület kiszántásra kerül, csak pillangós növénnyel vagy imidazolinon ellenálló kultúrnövénnyel
vethető újra.
Az imazamox hatóanyag a HRAC „B” acetolaktát-szintetáz gátló herbicidcsoporton belül a szisztemikus hatású
imidazolinon hatóanyagcsoportba tartozik.
Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Az alábbi mondatokat kötelező feltüntetni a címkén:
Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás
előírásait.
Gyermekektől elzárva tartandó!
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
http://www.cseber.hu címen
Tel.: +36 1 340 4888
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

GYÁRTÓI AJÁNLÁS
A gyártó közleménye:
A Relay kis mennyiségű üledéket tartalmazhat, mely teljesen normális. Permetlé készítésekor mindig
ügyeljen rá, hogy legalább háromszor öblítse ki a növényvédő szert tartalmazó kannát.
Különböző tájegységi vagy helyi tényezők befolyásolhatják a növényvédő szerek hatását. Ilyenek pl. az időjárási- és
talajviszonyok, a kultúrnövények fajtája, a vetésforgó, a kezelés ideje, felhasználási mennyiség, más termékekkel történő
kombináció, a hatóanyagra rezisztens szervezetek (pl. gombák, növények, rovarok), fellépése vagy a kijuttatási technika.
Különösen kedvezőtlen körülmények esetén mindez a termék hatékonyságának változását okozhatja, de nem kizárható a
kultúrnövények károsodása sem. Mindezekre sem a gyártó, sem a forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal.
Különösen kedvezőtlen körülmények esetén nem zárható ki a termék hatékonyságának megváltozása. Az
engedélyokiratban előírt felhasználási dózisokat pontosan be kell tartani.
 = a BASF S.E: védjegyzett márkaneve
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