
NÖVÉNYÁPOLÓ SZER
gomba- és rovarölő szerek tapadásfokozására,

valamint az élő károsítok (pl. levéltetvek, atkák, 
levélbolhák) fi zikai távoltartására

Emulzióképző koncentrátum (EC)

Hatóanyag: káliszappan 30  % (m/m)

Forgalmazási kategória: III
Nettó tartalom: 0,5 l

 BIOSOL®

KÁLISZAPPAN

A készítmény felhasználására vonatkozó előírások:
Felhasználható szántóföldi kultúrákban, zöldségnövényekben, gyümölcs-
kultúrákban és dísznövényekben.

A készítmény gomba- és rovarölő szerek tapadásfokozására 0,5-1%-os 
koncentrációban a növényvédő szerrel együtt kijuttatva használható.
A kezelések maximális számát, a kezelések közötti minimális időtartamot, 
a szükséges vízmennyiséget (l/ha) és az utolsó kezelés fenostádiumát a fel-
használt növényvédő szer okiratában foglalt előírások szabályozzák.
A készítmény 1-2,5%-os töménységben önállóan alkalmazva az élő 
károsítok (pl. levéltetvek, atkák, levélbolhák) fi zikai távoltartására és 
eltávolítására használható. A kezelések maximális száma, a kezelések közötti 
minimális időtartam és az utolsó kezelés fenostádiuma nincs korlátozva, a 
szükséges vízmennyisége (l/ha) kultúrától függ.

Házi kerti felhasználás esetén növényvédő szerrel együtt használva a 
készítmény kijuttatása 0,5-1%-os (0,05-0,1 l készítmény/10 l víz) koncen-
trációban javasolt. Önmagában használva házi kerti felhasználás esetén a 
készítmény kijuttatása 1-2,5%-os (0,1-0,25 l készítmény /10 l víz) koncen-
trációban javasolt.
Alkalmazása során a (főleg viaszréteggel borított) növények felületén a 
permetcseppek jobban szétterülnek. A kijuttatás előtt fi totoxicitási próba 
végzése javasolt.
Alkalmazás előtt célszerű előzetes keverhetőségi próbát végezni. Figyelem-
be kell venni, hogy számos készítmény önmagában is tartalmaz tapadás-
fokozó komponenst, ezért ismételt adagolása felesleges.
Légi kijuttatás: Önmagában nem engedélyezett, növényvédő szerrel együtt 
kijuttatva a felhasznált készítmény engedélyokiratával összhangban.
Gyártói ajánlás:
Az elkészült permetlevet célszerű a kora reggeli órákban, vagy naplemente 
előtt kipermetezni. Ha más készítményekkel együtt – mint tapadásfokozó 
adalékot – használjuk, mindig a szigorúbb előírások a mérvadóak. 
Eltarthatóság:
Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, 5 

o
C feletti hőmérséklet-

en, szabályos növényvédőszer raktárban 3 év.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, 
hogy megértette.

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

Engedély tulajdonosa, gyártja, kiszereli és forgalomba hozza:
Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.
1119, Budapest, Etele út 57.
www.corax-bioner.hu

A készítmény emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a 
biztonságos felhasználásnak előírásai:
Vízi szervezetekre való veszélyessége: nem jelölésköteles 
Méh veszélyesség: mérsékelten kockázatos
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
A készítmény p.o.LD50 értéke (patkányon): >5000 mg/ttkg 

H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280  Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén:
Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:
Veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges. A kiürült csomagolóeszköz 
települési hulladékként kezelhető.

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
 vízvezetőkön 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!
SPe 8  Méhekre veszélyes! Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési
 időszaka idején nem alkalmazható!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterület-
en és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően 
használható.

Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap, illetve a felhasznált készítményre vonatkozó előírás szerint;
Élelmezés - egészségügyi várakozási idő:
előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás, illetve a felhasznált 
készítményre vonatkozó előírás szerint;
Munkaegészségügyi óvórendszabályok: egyéni védőfelszerelés – 
előkészítőnek védőkesztyű, kijuttatónak védőkesztyű, védőszemüveg, 
arcvédő, illetve a felhasznált készítményre vonatkozó előírás szerint. 
Elsősegélynyújtás, terápia: szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő 
vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell 
öblögetni, egy-két pohár vizet inni.
Ellenanyag: specifi kus antidótuma nincs. 
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!

Engedély száma: 04.2/2780-2/2012 NÉBIH
Gyártási idő, szám: lásd a csomagoláson 
(év/hónap/nap)


