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Hatóanyag: Klomazon 360 g/l (30,3% w/w)
Forgalmazási kategória: I
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati 
utasítás előírásait.
Különleges S-mondatok
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 lévő 
vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
Spe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy nem 
permetezett biztonsági övezetet!
A nem-cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 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!
Légi kijuttatás: nem engedélyezett
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
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!
Gyártási szám: a csomagolóanyagon
Gyártási idő: a csomagolóanyagon
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.

Reziduális herbicid mikrokapszulás, vizes szuszpenzió (CS) kiszerelésben.
Őszi káposztarepce és burgonyában található magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen.

Forgalomba hozatali engedély száma: 04.2/2761-1/2015 NÉBIH

Nettó tartalom:

1 Liter ℮

®™  trademark or trade name of Albaugh, LLC. or an affiliated company

Növényvédő szer gyártója és az engedélyokirat tulajdonosa:
Albaugh TKI d.o.o.
Grajski trg 21, 2327 Rače, Szlovénia, Tel.: +386 2 6090 21
Forgalmazó: VETCO Continental Hungary Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság ut 60, www.vetco.hu, Tel.: +36 30 243 3155
CSEBER Non-profit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek 
listája megtalálható a www.cseber.hu/gyujtohelyek-listaja Tel.: +36 1 340 5411



HASZNÁLATI UTASÍTÁS
KIZÁRÓLAG MEZŐGAZDASÁGI HERBICIDKÉNT TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRA.

Kultúra Károsító A kijuttatáshoz 
szükséges

A kezelés ideje
(fenológiai állapot szerint)

szer (l/ha) víz (l/ha)

őszi káposztarepce magról kelő
egy- és kétszikű 
gyomnövények

0,33

200-300

vetés után, kelés előtt
(BBCH 00-05)

burgonya magról kelő
egy- és kétszikű 
gyomnövények

0,25 ültetés után, kelés előtt
(BBCH 00-08)

Előírt növényvédelmi technológia:
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
Őszi káposztarepce kultúrában a készítményt vetés után, kelés előtt (preemergensen) kell kijuttatni 
0,33 l/ha dózisban, jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre. A kezelést a vetés után minél hamarabb 
el kell végezni, legkésőbb a vetés után 5 nappal. A repce magvakat legalább 2 cm-es talajrétegnek kell 
takarnia a megfelelő szelektivitás érdekében.
Burgonyában a készítményt a végleges bakhátak kialakítása után kell kipermetezni, a kultúrnövény 
kelése előtt 0,25 l/ha dózisban, a kezelést követően talajmunkát ne végezzünk. A burgonya gumókat 
legalább 2 cm-es talajrétegnek kell takarnia a megfelelő szelektivitás érdekében.
A készítmény a gyomirtási spektrum szélesítése céljából kombinálható, az érintett kultúrákban 
engedélyezett készítmények engedélyokiratukban meghatározott dózisával. Kombináció esetén 
mindig figyelembe kell venni a kombinációs partner alkalmazás-technológiai előírásait. Burgonyában a 
készítmény kombinációban való kijuttatása javasolt a gyomosodástól függően.
A készítménnyel kezelt kultúrnövény betakarítása után legalább 15 cm mélységű szántást követően 
a következő kultúrák vethetők utóveteményként: kalászosok, őszi káposztarepce, lóbab, burgonya, 
takarmányborsó, kukorica, len, cukorrépa és tarlórépa.
Az őszi káposztarepce kipusztulása esetén legalább 25 cm mélységű szántást követően a kezelés után 
legalább 6 hét eltelte után őszi kalászosok, lóbab, takarmányborsó és burgonya vethető, míg legalább 
7 hónap eltelte után lehet vetni tavaszi kalászosokat, kukoricát, vöröshagymát, sárgarépát, lent, és 
tarlórépát. A burgonya kipusztulása esetén legalább 25 cm mélységű szántást követően a kezelés 
után legalább 6 hét eltelte után vethető takarmányborsó, lóbab, burgonya, sárgarépa, cukorrépa, 
vöröshagyma, len és tarlórépa, míg legalább 9 hét eltelte után lehet vetni kukoricát és zöldbabot.
Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a permetlé ne sodródjon el a kezelt területen kívülre. Kerülni 
kell a permetlé szomszédos kultúrákra, különösen olyan területekre történő elsodródását, ahová 
érzékeny növényeket (kalászosok, cukorrépa) vetnek.
A klomazon hatóanyag a HRAC „F3” karotinoid bioszintézist gátló herbicidcsoporton belül az 

izoxazolidinon hatóanyagcsoportba sorolható.
Munkaegészségügyi óvórendszabályok: 
Egyéni védőfelszerelés

előkészítőknek védőkesztyű
kijuttatóknak védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak 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, 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 
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra várakozási idő (nap)
őszi káposztarepce előírás szerinti felhasználás

esetén nem szükségesburgonya

A SZÁLLÍTÁS, ÉRTÉKESÍTÉS ÉS HASZNÁLAT FELTÉTELEI
Számos tényező lehet hatással vagy befolyással a termékkel végzett tevékenységre, a teljesség 
igénye nélkül: időjárási és talajviszonyok, a növények köre, a kezelés időzítése, a vízmennyiség, az 
alkalmazás gyakorisága, a permetezési technikák, a vetésforgó, regionális tényezők és a hatóanyagra 
rezisztens törzsek megjelenése és fejlődése. Bizonyos körülmények között a hatás módosulása 
vagy növénykárosodás bekövetkezhet. A gyártó vagy beszállító nem tud felelősséget vállalni ezekért 
a körülményekért. Minden, általunk beszállított termék magas minőségű, és tudomásunk szerint 
megfelel arra a célra, amelyre kifejezetten szállítjuk őket: de nem tudjuk ellenőrizni azok keverését, 
felhasználását vagy alkalmazását, amely tényezők a termék teljesítményére hatással lehetnek, ezért 
kizárunk minden feltételt és jogszabály által vagy más módon előírt jótállást a termék minőségére vagy 
adott célra való megfelelőségére vonatkozóan és nem vállalunk felelősséget bármely károsodásért 
vagy sérülésért, amely valamilyen formában a termékek tárolásából, kezeléséből, alkalmazásából 
vagy felhasználásából ered. Ezeken a feltételeken stábunk, ügynökeink vagy termékeink viszonteladói 
nem tudnak változtatni attól függetlenül, hogy közreműködnek-e/felügyelik-e vagy sem ezen termékek 
használatát.
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