
 

 

 

 

 

Szám:   48274/2000. 
Előadó: Dr. Ocskó Z. 

 Dr. Princzinger G. 

 Baranyi T. 

 

Tárgy: CYPERKILL 25 EC 
 rovarölő permetezőszer korlátozott 

forgalomba hozatali és felhasználási  

engedélye 

 

 

Mitchell Cotts Chemicals Ltd. 

Nagy-Britannia 

 

 

 

 

 

Az 1988. évi 2.Tvr. 14.§-a és az 5/1988. (IV.26.) MÉM sz. rendelet 35.§-a alapján a 

Cyperkill 25 EC rovarölő permetezőszer  k o r l á t o z o t t  forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélyét az alábbi feltételekkel adom ki: 

 

 

1. Gyártó vállalat: Mitchell Cotts Chemicals Ltd., Nagy-Britannia. 

 

 

2. A szer faja: 250 g/l cipermetrin (cisz: transz/40:60) = 2,2-dimetil-3-(2,2-diklór-vinil)-

ciklopropán-karbonsav-( -cián-3-fenoxi-benzil)-észter hatóanyagot tartalmazó folyé-

kony rovarölő permetezőszer.  

 

 

3. Előírt minőségi feltételek: 
 

 hatóanyag tartalom (GC):    12,5  0,5 % (m/m)   
 

 emulzióstabilitás (5 %-os konc-ban, 2 óra után): max. 2 % reverzibilis ülepedés  

        megengedett 
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4. Felhasználható: 
 

  a kijuttatáshoz szükséges 

kultúra károsító szer víz 

  mennyisége (l/ha) 

kalászosok vetésfehérítő bogarak, 

levéltetevek 

0,15 300-500 

őszi káposztarepce repce-fénybogár, repcebecő-

ormányos 

0,15 300-400 

alma almamoly 0,15-0,2 500-1000 

szőlő szőlőmolyok 0,15-0,2 800-1000 

paprika, paradicsom zöld őszibarack levéltetű, 

gyapottok bagolylepke 

0,2 
(hajtatásban: 

0,04 %) 

500-1500 

 üvegházi molytetű 0,4 
(hajtatásban: 

0,08 %) 

 

 
 

5. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idők: 
 

 Méreg. 

 Halakra kifejezetten veszélyes. 

 Méhekre kifejezetten veszélyes. 

 Közegészségügyi szempontból veszélyes. 

 Munkaegészségügyi várakozási idő:   0 nap. 
 

 Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék: 
 

  kultúra 
várakozási idő 

(nap) 

megengedett maradék 

(mg/kg) 

kalászosok 10 0,1 

repce 10 0,2 

alma 3 1,0 

szőlő 10 1,0 

paprika, paradicsom 3 0,5 
 

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

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

növényvédelmi védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, vagy permetező 

arcvédő, védőlábbeli  kijuttatóknak: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, 

védőszemüveg, védőlábbeli. Zárt térben (fóliáházban) végzett permetezéskor - fentiek 

mellett - FFA1P2SL szűrő félálarc, vagy A1B1P2 szűrőosztályú légzésvédő félálarc.  
 

 

 Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd 

helyszíni elsősegélynyújtás után /lásd: piretroid mérgezés/ orvosi, intézeti ellátást kell 

biztosítani. 
 

 Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés. 

 

 

7. Tűzveszélyességi besorolás: Tűz- és robbanásveszélyes (B). 

 

 

8. Forgalmazási kategória:    III. 

 

 

9. Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos   

   növényvédő szer raktárban  3 év. 

 

 

10. Az engedély érvényessége:   2003. március 28. 

 

 

 

 

Mellékletek 
 

 

 

1. Javasolt növényvédelmi technológia: 

 

 Kalászosokban a vetésfehérítő bogarak ellen a kártevő tömeges betelepedésekor, vagy a 

lárvák kelésének fő időszakában célszerű a védekezést elvégezni. A gabona-levéltetvek 

ellen az első kolóniák kialakulása idején ajánlott kijuttatni a szert. 

 Repcében a repce-fénybogár és a repcebecő-ormányos elleni védekezést az imágók 

táblára történő betelepdése idején kell elvégezni. 

 Almában almamoly ellen előrejelzés alapján, a lárvakeléskor célszerű elkezdeni a 

védekezéseket. Elhúzódó rajzás esetén nemzedékenként 2-3 kezelés is szükséges lehet. 

Megkésett védekezéskor a magasabb dózis alkalmazása javasolt. 

 Szőlőben szőlőmolyok ellen szexferomon csapdás előrejelzés alapján a kezeléseket a 

fiatal lárvák ellen főrajzást követően, nemzedékenként 1-2 alkalommal célszerű elvé-
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gezni. Elhúzódó rajzáskor a kezeléseket 7-10 nap múlva javasolt megismételni. A véde-

kezések hatékonyságát az időben és jól elvégzett zöldmunka kedvezően befolyásolja. 

 Szabadföldi paprikában és paradicsomban zöld őszibarack levéltetű ellen az állomány-

kezeléseket sárgatálas megfigyelés alapján, az első egyedek betelepülését követően, a 

kis kolóniák kialakulása előtt célszerű elkezdeni, és a védekezéseket a telepnövekedés 

idején javasolt megismételni. 

 

 

 

 Hajtatott paprikában és paradicsomban üvegházi molytetű ellen a kezeléseket az első 

kis kolóniák kialakulása előtt célszerű elkezdeni. A készítmény elsődlegesen a fiatal L1 

és L2 lárvák ellen hatékony. A védekezéseket az imágókra és a fiatal lárvákra irányoz-

va célszerű elvégezni, és a kezeléseket javasolt többször megismételni. Gyapottok 

bagolylepke ellen a védekezéseket előrejelzés alapján 5-7 naponként megismételve, a 

kultúrnövény generatív stádiumában célszerű elvégezni.  

 A készítményhez nedvesítőszer hozzáadása általánosan javasolt. 

 

 

2. Légi kijuttatás:    - 

 

 

3. Tájékoztató adatok: 
 

 - patkányon p.o. LD
50

:   1000 - 2000 mg/kg 

  - erősen szem- és bőrirritatív, enyhén bőrszenzibilizáló hatású készítmény. 

 

 

 

Budapest, 2000. március 28. 

 

 

 

         Dr. Eke István s.k. 

         főosztályvezető 

 

 

 

 A kiadmány hiteléül: 

 

 (Derzsi Anikó) 
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         (72/2000.) 


