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A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 11.§ (1) bekezdése, illetve a 
6/2001. (I.16.) FVM rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján a Wakil XL 32,5 WG  gombaölő 
csávázószer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbi feltételekkel 
adom ki: 
 
 
1. Gyártó vállalat: Syngenta AG., Svájc, a DuPont de Nemours S.A.S., Franciaország 

cimoxanil hatóanyagának felhasználásával. 
 Az engedély tulajdonosa: u.a. 
 Hazai képviselet: Syngenta Kft., Budapest. 

 
2. A szer faja: 175 g/kg mefenoxam = (R)-2-[(2,6-dimetilfenil)metoxiacetil-amino]- 

propionsav-metilészter, 100 g/kg cimoxanil = 2-cián-N-(etil-amino-karbonil)-metoxi-
imino-acetamid és 50 g/kg fludioxonil = 4-(2,2-difluor-1,3-benzodioxol-4-il)-1H-pirrol-
3-karbonitril hatóanyagokat tartalmazó, vízoldható gombaölő csávázószer granu-
látum.  

 
3. Előírt min őségi feltételek:  
 

 mefenoxam tartalom (HPLC):   17,5 ± 1,0 % (m/m)  
      CAS szám:  70630-17-0 
 cimoxanil tartalom (HPLC):   15,0± 1,0 % (m/m)  
      CAS szám:   57966-95-7 
 fludioxonil tartalom (HPLC):   min. 5 % 
      CAS szám:  131341-86-1 
 szemcseméret eloszlás (75µm szitán):  95 % 
              
4. Felhasználható: 
 

  a kijuttatáshoz szükséges 
kultúra károsító szer (kg/t) víz (l/t) 

  mennyisége  

borsó csírakori betegségek, korai 
peronoszpóra 

2,0 5-20 
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5. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási id ők: 
 
 Gyenge méreg. Veszélyjel: nem jelölésköteles. 
 Vízi szervezetekre mérsékelten veszélyes. A felszíni vizektől előírt biztonsági 

távolság 20 méter, illetve az egyéb jogszabályok további korlátozásai szerint.  
Méhekre nem veszélyes. 

 Közegészségügyi szempontból mérsékelten veszélyes. 
 Munkaegészségügyi várakozási idő:   0 nap. 
 
 Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék: 
 

kultúra várakozási idő 
(nap) 

megengedett maradék 
(mg/kg) 

  mefenoxam cimoxanil fludioxonil 

zöldborsó előírás szerinti felhasználás 
esetén korlátozás nincs 

0,1 0,5 0,05 

borsó (száraz) előírás szerinti felhasználás 
esetén korlátozás nincs 

0,05 0,5 0,05 

 
 Tilos a szert, fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát folyókba, víz-

folyásokba, tározókba, állóvizekbe juttatni. 
 
 
6. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:  egyéni védőfelszerelés előkészítőknek: 

védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező 
arcvédő; felhasználóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védő-
szemüveg, vagy permetező arcvédő. Zárt térben (kellően nem szellőztethető 
helyiségben) végzett csávázáskor - a fentiek mellett - FFA1P2SL szelepes szűrő 
félálarc. 

 Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát 
azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után /lásd: általános 
eljárás / orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. 
Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés. 

 Jelzések: S 2, S 13, S 36/37/39. 
 
 
7. Tűzveszélyességi besorolás: Tűzveszélyes (C). 
 
 
8. Forgalmazási kategória:    I.  
 
 
9. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos  

   növényvédő szer raktárban  3 év. 
 
 
10. Az engedély érvényessége:   2014. január 15. 
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Mellékletek 
 
 
 
 

1. Javasolt növényvédelmi technológia:  
 

A készítményt 5-20 l/t csávázólé felhasználásával kell felvinni a vetőmag felületére. 
A kezelt terményt a felhasználásig feltűnő módon megjelölve, elkülönítetten kell 
tárolni, és az kizárólag vetésre használható fel. 

 
 
2. Légi kijuttatás:    -  
 
 
3. Tájékoztató adatok: 
 

  - patkányon p.o. LD50:    > 2000 mg/kg 

   
 
 
Budapest, 2004. január 15. 
 
 
 
 
 
        Dr. Eke István s.k.   
        főosztályvezető 
 
 
 
 
 A kiadmány hiteléül: 
 
 (Derzsi Anikó) 
 
 
 
 

          (15/2004.) 


