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FORGALO
OMBA HOZATALI ÉS FELHA
ASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYOKIRAT
1. A növényvédő szer engedélyokira
irat azonosítási adatai:
1.1. Engedélyokirat száma:

04.2/4553-2/2017. NÉBI
BIH

1.2. Növényvédő szer neve:

Basar 960 EC

1.3. Engedélyokirat érvényessége
ge:

2022. december 31.

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:
a:

Galenika-Fitofarmacija
ija d.o.o.
Trzaska cesta 515,
SI-1351, Brezovica pri Ljubljani,
L
Szlovénia
-

1.5. Engedélyokirat tulajdonos h
hazai képviselője:
2. A növényvédő szer adatai:
2.1. Növényvédő szer gyártója:

Galenika-Fitofarmacija a.d.
Sz
Batajnicki drum bb, 11080 Belgrád, Szerbia

2.2. Növényvédő szer rendeltetése
ése:

gyomirtószer

2.3. Növényvédő szer formulációj
iója:

emulzióképző koncentrátum (EC)

2.4. Növényvédő szer összetétele::
2.4.1. hatóanyag

ISO
O név S-metolaklór
CASS sszám 87392-12-9
80–100% (aRS,1S)-2-klór-N-(6-etil-o-ttolil)-N-(2-metoxi-1IUPAC
C név metil-etil]acetamid és 20–0% (aRS,1R)
R)-2-klór-N-(6-etil-otolil)-N-(2-metoxi-1-metil-etil]acetamid
id keveréke

tiszta hatóanyag részará
ránya 960 g/l

3. Minőségi követelmények:
3.1. Hatóanyag tartalom
3.1.1. S-metolaklór (HPLC-DA
AD)

86,5 ± 2,25 % (m/m)

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:

Meg kell felelnie az EC formuláció FAO
O követelményeinek.

Tájékoztató jellegű adatok:

Megjelenés: barna színű, enyhén oldósz
szerszagú folyadék
pH (1%-os emulzió, 20oC): 7,13
Relatív sűrűség (20oC): 1,11
m
Dinamikai viszkozitás (40oC): 42,82 mPa.s
Felületi feszültség (0,75 v/v%-os emul
ulzió, 20oC): 33,40 mN/m
Tartós habképződés (0,75 v/v%-os emulzió,
em
1 perc): 0 ml
Lobbanáspont: 97,5°C
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4. Felhasználásra vonatkozó előírások:

Kultúra

Károsító

Dózis
(l/ha)

Permetlé
(l/ha)

Kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)

Kukorica
(takarmány,
vetőmag,
csemege)

Magról kelő
egyszikű gyomok

1,4 - 1,6

200-300

Vetés után, kelés előtt
(preemergensen);
kelés után 3 leveles állapotig
(korai posztemergensen)
(BBCH 00-13)

Napraforgó

Magról kelő
egyszikű gyomok

1,4 - 1,6

200-300

Vetés után, kelés előtt
(BBCH 00-08)

Előírt növényvédelmi technológia:
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
Kukorica (takarmány, csemege, vetőmag) kultúrában a készítmény preemergens és korai
posztemergens kijuttatással (szögcsíra − 3 leveles állapot) 1,4-1,6 l/ha dózisban alkalmazható.
Napraforgóban vetés után kelés előtt (preemergensen) alkalmazható 1,4-1,6 l/ha dózisban.
A Basar 960 EC elsősorban a magról kelő egyszikű gyomnövények ellen hatékony, magról kelő kétszikű
gyomnövények, valamint évelő egy- és kétszikű gyomfajok ellen kombinációban kell alkalmazni, a
kombinációs partner technológiai paramétereinek betartása mellett.
Szervesanyagban gazdagabb kötöttebb talajokon az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban
(1,6 l/ha) kell kijuttatni. 1%-nál alacsonyabb szervesanyagtartalmú talajokon alkalmazása nem
javasolt.
A megfelelő gyomirtó hatás érdekében a készítményt jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre kell
kijuttatni, 200-300 l/ha vízmennyiséggel, 150-250 mikron nagyságú cseppekkel.
Az S-metolaklór hatóanyag a HRAC „K”, növekedésgátló, csírázásgátló herbicidcsoporton belül az „K3”
fehérje és nukleinsavszintézist gátló hatású klóracetanilid hatóanyagcsoportba tartozik.
Légi kijuttatás: nem engedélyezett
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5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó
előírások:
5.1. Veszélyességi besorolás:
5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):

> 2000 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:

nem jelölésköteles
nem jelölésköteles

Méhveszélyesség toxicitás alapján∗:
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján :

nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:

nem jelölésköteles

∗

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram

Figyelmeztetés

Figyelem

Figyelmeztető mondatok/H-mondatok:
H317
H319
H400*
H410

Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Súlyos szemirritációt okoz.
Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok:
P102
P270
P280

Gyermekektől elzárva tartandó.
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P302+P352

HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

P305+351+338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása.
Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P337+P313
P391
P501

∗

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás
szükséges.

Címkén nem feltüntetendő adat
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Kiegészítő veszélyességi információ:
EUH401

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell
tartani a használati utasítás előírásait.

5.2. Különleges S-mondatok:
SP1

SPe 1

SPe 2

SPo 2
SPe 3

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!
A talajvíz/a talaj élő szervezeteinek védelme érdekében ezt, vagy S-metolaklórt
tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál
nagyobb mennyiségben, illetve többször!
A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Aranyféle kötöttség, KA<30), valamint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség
védelmi területeken ne használja!
Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg
egy kezeletlen biztonsági övezetet!

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:
A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!
5.4. Várakozási idők
5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)
5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
kultúra
kukorica
(takarmány, vetőmag, csemege)
napraforgó

várakozási idő
előírás szerinti felhasználás esetén nem
szükséges

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:
5.5.1. Egyéni védőfelszerelés
5.5.1.1. Előkészítőknek:
védőkesztyű, szemvédő/arcvédő
5.5.1.2. Kijuttatóknak:
védőkesztyű
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell
szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
5.5.2. 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
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6. Kiszerelés, csomagolás:
6.1. Kiszerelés térfogata/tömege:
6.2. Csomagolószer anyaga:

1 liter; 5 liter
HDPE-PA

7. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig
megőrzi.
Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 2 év
8. Forgalmazási kategória:

III.

Budapest, 2017. december 20.
Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató
P.H.
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