Παξάξηεκα
Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο Pluto 5SC κε αξηζκό εγγξαθήο

2801 .

05 Οθησβξίνπ 2009
Κάηνρνο εγγξαθήο:

Ypsilon SA, Greece

Εκπνξηθό Όλνκα:

PLUTO 5SC

Μνξθή:

πκππθλσκέλν αηώξεκα (SC)

Εγγπεκέλε ζύλζεζε:

pyrethrins 5% β/o
βνεζεηηθέο νπζίεο

90% β/o

Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθήο νπζίαο: Botanical Resources Austalia PTY Ltd
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:
Δηαλνκέαο:

GAT Microencapsulation AG, Austria

MEDGROW LTD

Σηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη:
Δληνκνθηόλν επαθήο ηεο νκάδαο ησλ θπζηθώλ ππξεζξηλώλ. Γξα ζην λεπξηθό
ζύζηεκα ησλ εληόκσλ, πξνθαιώληαο αξρηθά θαηάξξεπζε θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζάλαηό
ηνπο.

Τξόπνο εθαξκνγήο:

Ψεθαζκόο θαιύςεσο θπιιώκαηνο

Τξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο:
Γεκίδνπκε ην δνρείν ηνπ ςεθαζηηθνύ κεραλήκαηνο κε λεξό κέρξη ηε κέζε.
Αξαηώλνπκε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα ζθεπάζκαηνο κέρξη ηε κέζε ζε κηθξή
πνζόηεηα λεξνύ θαη ην ξίρλνπκε
ζην
ςεθαζηηθό
δνρείν
αλαδεύνληαο.
Πξνζζέηνπκε ην ππόινηπν λεξό ζπλερίδνληαο ηελ αλάδεπζε.
To ςεθαζηηθό πγξό δελ πξέπεη λα εθηίζεηαη ζην ειηαθό θσο θαη αθνύ
παξαζθεπαζηεί πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο άζθνπεο θαζπζηεξήζεηο

Pluto 5SC

Φάζκα δξάζεο
Καιιηέξγεηεο

Ερζξόο

Δόζε
(θ.ε. / 100 ι λεξό)

Μέγηζηνο αξ.
εθαξκνγώλ

Χξόλνο εθαξκνγήο

Δζπεξηδνεηδή
(Πνξηνθαιηά,
Μαληαξηληά,
Λεκνληά,
Γθξέηπ θξνπη)

Αθίδεο
(Aphis gossypii)

50-60

3

Με ηελ εκθάληζε ησλ
πξώησλ πξνζβνιώλ

Ππξελόθαξπα
(Γακαζθεληά,
Κεξαζηά,
Βεξηθνθηά
Ρνδαθηληά
Νεθηαξηληά

Αθίδεο
(Myzus persicae)

50-60

3

Με ηελ εκθάληζε ησλ
πξώησλ πξνζβνιώλ

50-60

2

Με ηελ εκθάληζε ησλ
πξώησλ πξνζβνιώλ

Ακπέιη

Σνκάηα (ππαίζξνπ
θαη ζεξκνθεπίνπ)
Μειηηδάλα
(ππαίζξνπ θαη
ζεξκνθεπίνπ)
Παηάηα

Δπδεκίδα
(Lobesia botrana)
Σδηηδηθάθη
(Empoasca vitis)
Αιεπξώδεηο
(Trialeurodes
vaporariorum,
Bemisia tabaci)
Γνξπθόξνο ηεο
παηάηαο
(Leptinotarsa
decemlineata)
Γνξπθόξνο ηεο
παηάηαο
(Leptinotarsa
decemlineata)
Γάθνο
(Bactocera oleae)
Ππξελνηξήηεο
(Prays oleae

Διηά

Θξίπεο
(Thrips tabaci)
Αθίδεο
Καιισπηζηηθά

Αιεπξώδεηο
(Trialeurodes
vaporariorum,
Bemisia tabaci)

3

Με ηελ εκθάληζε ησλ
πξώησλ πξνζβνιώλ

60-75

2

Με ηελ εκθάληζε ησλ
πξώησλ πξνζβνιώλ

60-75

2

Με ηελ εκθάληζε ησλ
πξώησλ πξνζβνιώλ

3

Αλάινγα κε ηηο
ζπιιήςεηο ελήιηθσλ
ζηηο παγίδεο
Με ηελ εκθάληζε ηεο
θαξπόβηαο γεληάο.

2

Με ηελ εκθάληζε ησλ
πξώησλ πξνζβνιώλ

60

45

50-60

60

Χξόλνο κεηαμύ ησλ εθαξκνγώλ: 7 εκέξεο
Τειεπηαία επέκβαζε πξηλ ηε ζπγθνκηδή: 2 εκέξεο
1. Σν εύξνο ησλ δόζεσλ είλαη αλάινγν ηεο ππθλόηεηαο ηνπ πιεζπζκνύ ησλ εληόκσλ.
2. Οη ςεθαζκνί λα δηελεξγνύληαη αξγά ην απόγεπκα ή λσξίο ην πξσί θαη λα δίλεηαη
ηδηαίηεξε πξνζνρή ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαιή θάιπςε ηνπ ελαεξίνπ ηκήκαηνο ηεο
θαιιηέξγεηαο

Pluto 5SC

Δηαρείξηζε αλζεθηηθόηεηαο: Οκάδα Τξόπνπ Δξάζεο: 3A
Φπηνηνμηθόηεηα:

Γελ είλαη θπηνηνμηθό ζηηο ζπληζηώκελεο ρξήζεηο θαη δόζεηο

εθαξκνγήο. ηα θαιισπηζηηθά, πξηλ ηε γεληθεπκέλε ρξήζε, λα πξνεγείηαη δνθηκαζηηθή
εθαξκνγή ζε κηθξή έθηαζε.
Σπλδπαζηηθόηεηα:

------

Σήκαλζε ηνμηθόηεηαο: Xn-Δπηβιαβέο, Ν-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ,

Φξάζεηο θηλδύλνπ:
R36/38

Δξεζίδεη ηα κάηηα θαη ην δέξκα.

R51/53

Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη
καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ

Φξάζεηο αζθάιεηαο
S1/2

Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά

S13

Φπιάμηε ην καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο

S20/21 Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε
S23

Μελ αλαπλέεηαη ην ζθεύαζκα ή ην ςεθαζηηθό πγξό

S24

Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα

S36/37 Φνξάηε θαηάιιεια γάληηα θαη ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηώλ/πξνζώπνπ
S61

Απνθεύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο
νδεγίεο / δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο.

Γηα λα απνθύγεηε θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ,
αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο
Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην
Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν θαη πξνζηαηέςηε ηνλ από ηελ
ππνζεξκία. ε πεξίπησζε ππνζεξκίαο θαιέζηε ακέζσο γηαηξό
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ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα αθαηξέζηε όιν ην κνιπζκέλν ξνπρηζκό θαη
πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη.
ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα μεπιύλεηε ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξό γηα αξθεηά
ιεπηά θαη θαιέζηε γηαηξό.
ε πεξίπησζε θαηάπνζεο κελ πξνθαιέζεηε εκεηό. πκβνπιεπηείηε γηαηξό εάλ
ππάξρνπλ ζπκπηώκαηα δειεηεξίαζεο.
Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.
Τει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 1401
Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή απόζπξζε ηεο ζπζθεπαζίαο
Οη άδεηεο ζπζθεπαζίεο μεπιέλνληαη ππό πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιό μέπιπκα. Σα λεξά ηνπ
μεπιύκαηνο πξνζηίζεληαη ζην ςεθαζηηθό δηάιπκα. ηε ζπλέρεηα, αθνύ νη άδεηεο
ζπζθεπαζίεο ζθηζηνύλ, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο.

