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Előadó: Dr. Ocskó Z. 

 Baranyi T. 

 Dr. Princzinger G. 

 

Tárgy: CYREN EC  
 rovarölő permetezőszer korlátozott 

forgalomba hozatali és felhasználási 

engedélye 

 

 

Cheminova Agro A/S. 

Dánia 

 

 

 

 

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

Cyren 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:  Cheminova Agro A/S., Dánia. 

 

 

2. A szer faja: 480 g/l klórpirifosz = O,O-dietil-O-(3,5,6-triklór-2-piridil)-tiofoszfát 

hatóanyagot tartalmazó, folyékony rovarölő permetezőszer. 

 

 

3. Előírt minőségi feltételek: 
 

 hatóanyag tartalom:   44,0 ± 1,5 % (m/m) 
 

 emulziósztabilitás (5 %-os konc.-ban, 60 perc után):  

       max. 2 % reverzibilis krémesedés megengedett 
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4. Felhasználható: 

 

kultúra, ill.  a kijuttatáshoz szükséges 

  felhasználási           károsító szer víz 

terület  mennyisége 

almatermésűek almamoly, sodrómolyok, 

körtelevélbolha 

1,5-2,0 l/ha 800-1200 

l/ha 

szőlő szőlőmolyok 1,0 l/ha 800-1000 

l/ha 

kukorica kukoricabarkó és keléskor 

károsító egyéb kártevők 

2,0 l/ha 300 l/ha 

cukorrépa répabarkó, répabolha és keléskor 

károsító egyéb kártevők 

2,0 l/ha 300 l/ha 

napraforgó keléskor károsító kártevők 2,0 l/ha 300 l/ha 

üres raktárak raktári kártevők 0,6-1,1 ml/m2 5-10 

liter/100 m2 

 

 

5. Méregjelzés, veszélyesség, várakozási idők: 

 

 Méreg. 

 Halakra kifejezetten veszélyes. 

 Méhekre kifejezetten veszélyes. 

 Közegészségügyi szempontból kifejezetten veszélyes. 

 Munkaegészségügyi várakozási idő:  3 nap. 
 

 Élelmezés-egészségügyi várakozási idő, megengedett hatóanyag maradék: 

 

   kultúra 
várakozási idő 

(nap) 

megengedett maradék 

(mg/kg) 

almatermésűek, szőlő 60 0,5 

kukorica 35 0,05 

cukorrépa 42 0,05 

napraforgó 42 0,1 

 

 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 és 

kijuttatóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, növényvédelmi védőszemüveg, 

A1B1P2SL szűrőosztályú légzésvédő félálarc. 
 

 

 

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

színi elsősegélynyújtás után /lásd: szerves foszforsavészter mérgezés/ orvosi, intézeti 

ellátást kell biztosítani. 
 

 Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés. 

 

 

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

 

 

8. Forgalmazási kategória:   I.    

 

 

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

   növényvédő szer raktárban  3 év. 

 

 

10. Az engedély érvényessége:  2003. február 14. 

 

 

 

 

 
 

Mellékletek 
 

 

 

1. Javasolt növényvédelmi technológia: 

 

 Almában almamoly és sodrómolyok ellen szexferomonos előrejelzés alapján a véde-

kezéseket a fiatal L1-L2 lárvák ellen célszerű irányítani. 

 Erős fertőzés esetén 10-14 nap múlva, más készítményt nem közbeiktatva javasolt 

megismételni a kezeléseket. A készítmény hosszú hatástartamú, elhúzódó rajzáskor 

nemzedékenként két kezelés elegendő. Almában molykártevők ellen a nyár második 

felében szükséges védekezéseknél figyelembe kell venni a szer előírt, két hónapos 

élelmezés-egészségügyi várakozási idejét ! 



- 4 - 

(48202/2000.) 

 Körtében körtelevélbolha ellen a védekezéseket kora tavasszal, az áttelelő kifejlett 

egyedek ellen, illetve a fák kilombosodási időszakában az L1-L2 lárvák ellen célszerű 

elkezdeni. A kezelések időpontját hajtásvizsgálat alapján és nem programszerűen 

javasolt meghatározni. Nedvesítőszerrel  történő kombinálása javasolt. 

 

 

 

 

 

 Szőlőben szőlőmolyok ellen a védekezéseket előrejelzésre alapozva, a tömeges lárva-

keléskor kell elkezdeni, nemzedékenként egy, vagy elhúzódó rajzáskor 10-14 nap 

múlva ismételt kezelés szükséges. A készítménynek kedvező mellékhatása van a szőlő-

levélatkákra. A védekezések hatékonyságát jelentősen növeli a szakszerűen végzett 

zöldmunka. 

 A felhasznált permetlé mennyiségét az ültetvény művelésmódjától függően kell meg-

választani. 

 

 Cukorrépában a répabolha és a répabarkó elleni védekezést a bogarak táblára történő 

betelepedése kezdetén célszerű elvégezni 

 Kukoricában a kukoricabarkók, napraforgóban a különféle barkók tavaszi előjövetele-

kor a rágásnyom vizsgálatok alapján kell a védekezések szükségességéről dönteni. 

 

 Üres raktárak fertőtlenítését alapos takarításnak kell megelőznie. Ezt követően a falak 

és a padozat áztatásszerű kezelésével kell a fertőtlenítést elvégezni. A munka 

befejeztével a helyiséget 2-3 napra teljesen le kell zárni, majd az ismételt használatba- 

vétel előtt alaposan ki kell szellőztetni. 

 
 

2. Légi kijuttatás:    - 
 

 

3. Tájékoztató adatok: 
 

  - patkányon p.o. LD
50

:    293 mg/kg 

  - mérsékelten szem- és bőrirritatív hatású készítmény. 
 

 

Budapest, 2000. február 14. 
 

 

 

 

         Dr. Eke István s.k. 

         főosztályvezető 
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 A kiadmány hiteléül: 

 

 /Derzsi Anikó/  
 

 

        (52/2000.) 


