
SUPER STOP BROT 60 KACSGÁTLÓ NÖVÉNYVÉDŐSZER
VÍZBEN OLDÓDÓ TASAKBAN, VÍZBEN OLDLÓDÓ POR (SP),

ÖSSZETÉTEL: MALEINSAV HIDRAZID 60% p/p (600 g/kg) 

KACSGÁTLÓ NÖVÉNYVÉDŐSZER azonos betűformával,

A készítményt felhasználhatják a megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági felügyeleti 
szervén bejelentett  és  regisztrációnak megfelelt dohánytermesztők

2015. június 1-től szeptember 1-jéig terjedő időszakban.

Szükséghelyzeti engedélye száma: 04.2/3984-2/2015.NÉBIH

Forgalmazási kategória: II.

Engedély tulajdonosa:

Nyírségi Dohány Termelői Csoport Kft.(4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 2-4.)

Gyártó: 

Drexel Cemical Company, 1700 Channel Avenue Memphis, Tennessee 38113-0327 (USA)

Forgalmazza: KITE Zrt. H-4181 Nádudvar, Bem József u. 1. Tel. +36 54 480-401 / www.kite.hu

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 meg-
értette!

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgá-
lat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199,

GYÁRTÁSI SZÁM: (5D2012)lásd csomagolóeszközön  GYÁRTÁS IDŐ: (április 2015 )lásd a cso-
magolóeszközön 

Veszélyességi besorolás

A készítmény  LD50 értéke (patkányon): 2000 mg/ttkg,

Vízi szervezetekre való veszélyesség: mérsékelten veszélyes

Méhveszélyesség:nem jelölésköteles  Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P102 Gyermektől elzárva tartandó.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védőkesztyű, védőruha használata kötelező.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba

 szállítás szükséges.

Különleges-S mondatok:

SP1  A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a 
vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa a felszíni vizek közelében! Kerülje a gazda-
ságban vagy utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

SPe3  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 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 hasz-
nálható.

Felhasználható: a határozatban megjelölt  regisztrált dohánytermesztők saját felelősségére:

a dohány kacsgátlására a tetejezést követő  időszakban 3,0-3,75 kg/ha dózisban 700-800 l/ha 
permetlével. A kezelést a kontakt hatásmechanizmusú n-dekanol hatóanyagú kacsgátló készít-
mény alkalmazását követően záró kezelésként célszerű elvégezni.  A szisztematikus hatású ké-
szítmény a növénybe felszívódva gátolja a sejtosztódást, különösen a hónaljhajtások sejtjeinek 
fejlődését, ezáltal a kacsok növekedését. A kijuttatáskor a betakarításra szánt levelek hosszúsága 
legalább 15-20 cm-es legyen. A virágzás kezdete előtti kijuttatás nem ajánlott, mert a készítmény 
gátolja a fiatal levelek teljes kifejlődését. A készítmény kijuttatható szántóföldi permetező géppel, 
vagy háti géppel. A készítmény alkalmazása kedvező hatással van a dohányszádor (Orobanche 
spp.) elleni megelőző védekezésekhez.

A kezelt területen 30 napig legeltetni és takarmányt begyűjteni tilos!



Várakozási idők Munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, Élelmezés-egészségügyi várakozási 
idő (é.v.i.:) kezelt területen rendeltetésszerű felhasználás mellett nem szükséges.

Munkaegészségügyi óvórendszabályok: előkészítőnek: védőkesztyű, kijuttatónak: védőkesz-

tyű, védőruha, védőlábbeli,

Intézkedés baleset esetén: Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanú-

jakor 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 

mosni. A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni. Szembe jutás esetén a szemet 

azonnal bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni kell. Lenyelés esetén, orvosi ellátást kell biz-

tosítani. 

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés. Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

Nettó tartalom: 1 kg-os vízben oldódó tasak 

Eltarthatósága: Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer 

raktárban 2 év.

CSEBER Non-profit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája 

megtalálható a http://www.cseber.hu/gyh.php Tel.: +36 1 340 5411

A szükséghelyzeti forgalomba hozatali és felhasználási időszak letelte után a kérelmező köteles a 

veszélyes hulladéknak minősülő maradékkészletek piaci kivonásáról gondoskodni.

Gyártó és forgalmazó hasznos tanácsai

SUPER STOP BROT 60 egy vízben oldódó csomagolásban lévő formula, amit kacsgátló szerként 

használnak dohányra. Gondoskodjon arról, hogy a maradék tasakok nedvességgel ne érintkez-

zenek. Ne érintse meg azokat nedves kézzel. Ne tépje fel a tasakokat. Permetlékészítés: Tegye be 

a vízben oldódó tasakokat felbontás nélkül közvetlenül a tartályba a szükséges vízmennyiséggel 

együtt és kevergesse addig, amíg teljesen fel nem oldódik. Úgy permetezzen, hogy elegendő 

permetlét juttasson ki a növények megnedvesítésére, de ne túlságosan sokat.. A kezelés haté-

konysága függ a vegetatív és környezeti körülményektől is. Az ültetvényen zöld leveleknek kell 

lenni, nem szenvedhet, stressztől, betegségtől mentesnek kell lenni, nem lehet fertőzött. A túl 

korán elvégzett kezelésnek hátrányos hatása lehet az ültetvényre nézve. A kezelést reggel vagy 

késő délután kell végezni, mielőtt még a relatív páratartalom lecsökkenne, és a hőmérséklet meg-

emelkedne. Ne kezelje a növényeket, ha eső várható vagy száraz és forró a levegő. Az optimális 

alkalmazási idő az eső vagy öntözés utáni 1-3 nap.

Az elkészített permetlét az alábbiak szerint alkalmazza 

Csak egy kezelést végezzen a tetejezést követően, teljesen kacsmentes dohány állományban. A 

permettel a növény felső harmadát kezelje le. Kizárólag gépi permetezéssel javasoljuk a kijutta-

tást. Hőségnapokon a készítmény az erős perzselő hatása miatt nem alkalmazható. Legalább 24 

órának kell eltelnie kezelés és a kezelt terület öntözése között.

FIGYELMEZTETÉS

Az ön rendelkezésére bocsátott javaslatok és információk szigorú tanulmányok és kísérletek ered-

ményei. A használat során adódhat számos olyan tényező, amely általunk nem kontrolálható 

(keverékek készítése, alkalmazás, éghajlati viszonyok). A vállalat garanciát vállal az összetételre, 

az elkészítésre és a tartalomra. A címke utasításainak teljes vagy részleges figyelmen kívül hagyása 

miatt bekövetkezett károkért (hatékonyság hiánya, általános mérgezés, szermaradvány érték, stb) 

a felhasználót terheli a felelősség.


