Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

TM

Εντομοκτόνο
Μορφή: Κοκκώδες (GR)
Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
Δραστικές ουσίες: Spinosad 0.4% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99,56 % β/β
Αριθμός Άδειας ∆ιάθεσης στην Αγορά (ΑΑ∆Α): 14705
Ημερομηνία χορήγησης: 26.06.2019
∆ηλώσεις επικινδυνότητας
H411:
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401:
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
∆ηλώσεις προφύλαξης
P405+P102:
Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
P101:
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P270:
Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280:
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Φοράτε γάντια
και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
P501:
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

GHS09

SP1:
SPe3:

SPe6:

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά στα επιφανειακά νερά.
Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω αποχετεύσεων από αγροκτήματα και δρόμους.
Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών τηρείτε από τα επιφανειακά ύδατα:
• μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων στην καλλιέργεια της πατάτας και
• μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων στην καλλιέργεια του αραβόσιτου.
Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια ζώα μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο
Γενικές πληροφορίες: Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Συμπτώματα δηλητηρίασης μπορεί να εμφανιστούν μετά από πολλές ώρες, Ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες μετά
το ατύχημα.
Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέστε εμετό.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

521111

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
PIONEER HI-BRED ΕΛΛΑΣ ΑΕ:

Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
ΤΗΛ: 210 6889700
E-mail:lena.raftopoulou@corteva.com

Κάτοχος της άδειας:
SBM DEVELOPPEMENT
60 Chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Γαλλία

12 κιλά

Dossier : STATIC • Contenu : 12 kg • Pays : GR • Réf. : 521111 • Dim. : L 200 mm x H 280 mm

Το παρόν έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συμβουλευτικό εργαλείο.
Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.

Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK
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TM

Εντομοκτόνο

Οδηγίες χρήσης:
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Τρόπος εφαρμογής:
Εφαρμογή στο έδαφος κατά την σπορά και ενσωμάτωση. Εφαρμόζεται με διασκορπισμό κατά μήκος της γραμμής σποράς, μα διανομέα κοκκωδών εφοδιασμένο
με την ειδική συσκευή FISHTAIL DXP® diffuser, που προσαρμόζεται στην σπαρτική μηχανή.
Καθαρισμός του διανομέα κόκκων: Ξεπλύνετε το διανομέα κοκκωδών και όλα τα εξαρτήματα του με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε
τρεις (3) φόρες με καθαρό νερό.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Τα κενά μέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής,
για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνδυαστικότητα: -Κατηγορία και τρόπος δράσης:
Το STATIC® GR είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση των Σιδηροσκώληκων σε αραβόσιτο, αραβόσιτο γλυκό και πατάτα. Δρα στο
κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων δεσμεύοντας τούς υποδοχείς της ακετυλοχολίνης με αποτέλεσμα παρατεταμένη διέγερση, εξαιτίας της οποίας το
έντομο παραλύει λόγω νευρομυϊκής κόπωσης. Η παράλυση είναι μη αναστρέψιμη και ο θάνατος των εντόμων επέρχεται μέσα σε 3 ημέρες.
5 Φάσμα δράσης
Πεδίο Εφαρμογής

Στόχος

Δόσεις σκευάσματος
γρ./ στρ.

Τρόπος και χρόνος
εφαρμογής

Μέγιστος αριθμός
εφαρμογών ανά
καλλιεργητική περίοδο

Αραβόσιτος,
Αραβόσιτος γλυκός

Σιδηροσκώληκες

1.200

Εφαρμογή στο έδαφος κατά τη σπορά με
διασκορπισμό κατά μήκος της γραμμής
σποράς και ενσωμάτωση χρησιμοποιώντας
το εξάρτημα, FISHTAIL DXP ® (BBCH 00)

1

Πατάτα

Σιδηροσκώληκες

1.200

Εφαρμογή στο έδαφος κατά τη σπορά με
διασκορπισμό κατά μήκος της γραμμής
σποράς και ενσωμάτωση χρησιμοποιώντας
το εξάρτημα, FISHTAIL DXP ® (BBCH 00)

1

Παρατηρήσεις :
1. Το STATIC GR παρέχει προστασία ενάντια στους Σιδηροσκώληκες σε αγρούς, όπου αναμένεται μικρή έως μέτρια πυκνότητα πληθυσμού των εντόμων.
2. Εφαρμόζεται με διανομέα κοκκωδών εφοδιασμένο με την ειδική συσκευή FISHTAIL DXP® diffuser που προσαρμόζεται στην σπαρτική μηχανή. Η χρήση της
ειδικής συσκευής FISHTAIL DXP® diffuser εξασφαλίζει ομοιόμορφο διασκορπισμό των κόκκων γύρω από το σπόρο και κατά μήκος της γραμμής σποράς,
επιτυγχάνοντας έτσι την προστασία των σπορών και αργότερα των φυταρίων.
3. Ρυθμίστε προσεκτικά το διανομέα κοκκωδών πριν την εφαρμογή και κατά τη διάρκεια της εργασίας. Συνιστάται να σπέρνετε με ταχύτητα μικρότερη από
ή ίση με 6 χιλιόμετρα / ώρα.
4. Είναι απαραίτητη η καλή προετοιμασία του εδάφους (χωρίς σβόλους), για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη κατανομή του σκευάσματος και να αυξηθεί
η αποτελεσματικότητά του.
5. Η χρήση της ειδικής συσκευής FISHTAIL DXP® diffuser εξασφαλίζει επίσης την πλήρη ενσωμάτωση των κόκκων στο έδαφος.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί.
∆ιαχείριση ανθεκτικότητας:
Για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή του σκευάσματος με εντομοκτόνα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις
Φυτικά προϊόντα

Ημέρες

Αραβόσιτος,
Αραβόσιτος γλυκός,
Πατάτα

Δεν ορίζεται

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος
Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2)
χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

521112

12 κιλά
Dossier : STATIC • Contenu : 12 kg • Pays : GR • Réf. : 521112 • Dim. : L 200 mm x H 350 mm

Το παρόν έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συμβουλευτικό εργαλείο.
Η ενημερωμένη ετικέτα του προϊόντος είναι εκείνη που θα βρείτε πάνω στη συσκευασία κατά την αγορά του.

