
AWERS  

Előírt növényvédelmi technológia:

Őszi káposztarepcében, mustárban és olajretekben a készítményt a virágzás első felében kell 
kiju�atni. Földi géppel történő kiju�atás esetén 300 l/ha vízmennyiséggel javasolt kipermetezni. 
Gyümölcsfélékben (meggy, cseresznye, kajszi, őszibarack, szilva, mandula, málna, szeder, 
köszméte, ribiszke, riszméte /josta/, szamóca, fekete bodza, alma, körte, birs, naspolya)
a készítményt a virágzás első felében kell kiju�atni. Földi géppel történő kiju�atás esetén

500-800 l/ha vízmennyiséggel javasolt kipermetezni. 
Légi kuju�atás: nem engedélyeze�.

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése 
érdekében be kell tartani a használa� utasítás előírásait. További információ: a címke hátoldalán. 

BeePlus
Méha�raktáns, beporzást segítő anyag

Mikrokapszulás szuszpenzió (CS)1L

Engedélyokirat száma: 
04.2/4623-1/2018. NÉBIH.

Forgalmazási kategória: II

Engedélyokirat tulajdonosa és a 
növényvédő szer gyártója: 

ICB Pharma Tomasz Świętosławski, 
Paweł Świętosławski Sp. J , 
Moździerzowców 6A, 43-602 
Jaworzno, Lengyelország

Engedélytulajdonos hazai képviselője: 
Malagrow K�. 2740 Abony, 
Mária T. u. 2940/5. hrsz. 
Tel.: +3656514160

Hatóanyaga:

50 g/l ( 4,86 m/m% ± 0,49 m/m% ) citrál   
25 g/l  ( 2,43 m/m% ± 0,36 m/m% ) eugenol

 
 

Az emberi egészség és a környezet 
veszélyeztetésének elkerülése 
érdekében be kell tartani a 
használa� utasítás előírásait. 
Felhasználás elő� olvassa el a 
használa� utasítást és győződjön 
meg arról, hogy megérte�e! 

 

Gyártási szám és gyártási idő:

Eltarthatóság: erede�, zárt csomagolásban, 
száraz, hűvös helyen, szabályos 
növényvédőszer raktárban 3 év.



BAZA 

Gyártó:

ICB Pharma Sp.J.
6a Moździerzowców Street 
43-602 Jaworzno, POLONIA            
+48 32 74 54 700
www.icbpharma.com 

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Munkaegészségügyi óvórendszabályok:
Egyéni védőfelszerelés: előkészítőknek védőkesztyű, szemvédő/arcvédő, kiju�atóknak védőkesztyű
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd 
helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intéze� ellátást kell biztosítani. 
Mérgezéskor vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen 24 órán 
keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199
Elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell �sz�tani. 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. Terápia: tüne� megfigyelő kezelés. Ellenanyag: specifikus 
an�dótuma nincs.

CSEBER Nonprofit K�. növényvédőszerrel szennyeze� csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható   
a h�p: //www.cseber.hu címen. Tel: +3613404888. 
A kiürült és �sz�to� csomagolóeszközök újra felhasználása �los!

Gyártói ajánlás: A gyártó és forgalmazó felelőssége csak a termék minőségére és a leírásban foglaltakra terjed ki.  
A nem megfelelő technológia választásából vagy a rosszul végze� kezelésből eredő károkért a gyártót és                   
a forgalmazót semmilyen felelősség nem terheli. A készítmény hatékonyságát számos tényező befolyásolja,           
így az időjárás, a terület éghajla� viszonyai, a kezelés pontossága, vagy a méhpopuláció nagysága.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését. 
P270 A termék használata közben �los enni, inni vagy dohányozni. 
P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. 
P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! 
A berendezést vagy annak részeit ne �sz�tsa 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, 
növényze�el boríto� (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet! 
SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni �los, külső védőterületen és a hidrogeológiai 
védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Várakozási idők: 
Munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap. 
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 
előírás szerin� felhasználás esetén 
nincs korlátozás.

Forgalmazó:
Malagrow K�. 
2740 Abony, 
Mária T. u. 2940/5 hrsz.
Tel.: +36 56 514160
www.malagrow.hu REV -5388-202012-1-0-6 

Kultúra: őszi 
káposztarepce,  
mustár,  olajretek  
 

gyümölcsfélék  (cseresznye, meggy, kajszi,  őszibarack,   
 szeder, köszméte, ribiszke, 

riszméte /josta/, szamóca, fekete bodza, 
alma, körte,

 
birs, naspolya

mandula,szilva, málna,

Az alkalmazás célja: méhcsalogatás 
A kezelések maximális száma: 1 alkalom 
A kijuttatás módja: permetezés 
Dózis (l/ha): 1,0 2,0  
Permetlé (l/ha): 300 
A kezelés ideje: virágzás kezdete BBCH 61-63 

500-800

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

Figyelem

UFI: DY00-H0A3-000D-3MHP




