ČERVENÝ
KÓD

10 ks

Pomocný prostředek na ochranu rostlin

PHEAGR®-IDU

Feromonový prostředek na lákání lýkožrouta severského
(Ips duplicatus) v lesních porostech

Prostředek je tvořen odparníkem, který obsahuje kombinaci biologicky
aktivních látek tvořících agregační feromon (semiochemikálie).
Účinná složka:

2-methylbut-3-en-2-ol (94,04 %), myrcenol (0,31 %), ipsdienol (3,13 %)

Stabilizátor:

2,6-di-terc.-butyl-4-methylfenol (2,51 %)

Číslo zápisu do úředního registru:
Držitel osvědčení o evidenci a výrobce:

1680-0C
(platí do r. 2015)
SciTech® sro, Nad Šárkou 75/1323, 160 00 Praha 6,
www.scitech.cz, scitech@scitech.cz.
Distributor: L.E.S. CR sro, Areál VÚLHM, Jíloviště-Strnady, 156 04 Praha 5 Zbraslav
telefon 603 434 989
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VAROVNÉ UPOZORNĚNÍ!
CHEMICKÝ PROSTŘEDEK

výroby

R 11 – Vysoce hořlavý. R – 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. S 2 – Uchovávejte mimo dosah dětí. S 13 –
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S 20/21 – Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. S 23 – Nevdechujte
páry. S 24/25 – Zamezte styku s kůží a očima. S 26 – Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. S 28 – Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. S 36/37/39 – Používejte vhodný
ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle či obličejový štít. S 45 – V případě úrazu nebo při nevolnosti okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno,ukažte toto označení či bezpečnostní list). SP1 Zabraňte kontaminaci vody
pomocným prostředkem nebo jeho obalem, nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody, zabraňte kontaminaci
vod splachem z farem a z cest. Při aplikaci je nutno důsledně dodržovat všechna opatření, která mohou snížit riziko
použití pomocného prostředku v souladu s vyhláškou č. 327/2004 Sb. o ochraně včel, zvěře a ryb.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní
prostředí. Při práci s přípravkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky. K ochraně dýchacích orgánů: (A1)
ústenku z filtračního materiálu nebo (A3) polomasku z filtračního materiálu (ČSN EN 149). K ochraně očí a obličeje: (B2)
uzavřené ochranné brýle (B3) nebo obličejový štít (ČSN EN 166). K ochraně těla: (C1) protichemický ochranný oděv z
textilního materiálu (ČSN EN 368 a 369). K ochraně rukou: (E) gumové rukavice (ČSN EN 374-1). K ochraně nohou:
(F) gumové nebo plastové holínky (ČSN EN 346).
První pomoc: Při nadýchání: osobu přemístit na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, poskytnout umělé dýchání.
Při obtížném dýchání poskytněte kyslík. Při zasažení očí: vyplachovat proudem čisté vody po dobu nejméně 15 minut,
pokud přetrvává podráždění, vyhledat lékaře. Při zasažení oděvu a pokožky: odstranit potřísněný oděv, zasažená místa
umýt teplou vodou a mýdlem. V případě náhodného požití: nevyvolávejte zvracení, přepravte postiženého k lékaři a
ukažte mu tuto etiketu. V případě potřeby lze terapii konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem, Klinika
nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon 224-919 293, -915 402, -914 575.
.
Údaje o výrobku - Balení: Al-sáčky, jedno balení obsahuje 10 ks odparníků a v každém je cca 5 ml účinného roztoku.
Použitelnost výrobku je do uplynutí doby dvou let od data výroby. Působení pomocného prostředku: Z odparníků se
postupně odpařuje hmyzí feromon, který působý na daný druh.
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Skladování: Skladujte v neporušených obalech odděleně od zdrojů otevřeného ohně, tepla, potravin a krmiv při teplotě
do 10 oC (nejlépe v lednici; pro delší skladování v mrazničce).
Návod k použití: Plodina, oblast použití: Lesní porosty. Škodlivý organizmus: Lýkožrout severský. Ochranná lhůta (OL):
AT. Prostředek se používá pro monitoring, signalizaci náletu a ke snížení populační hustoty. Odparník se vyvěšuje v
jednotlivých či skupinových lapácích (štěrbinových, bariérových, přistávacích) umístěných cca 10 m od zdravých porostů
a cca 15 m od oslabených porostů a od sebe navzájem cca 20 až 30 m. Odparník je také použitelný do otrávených
lapáků nebo pro zesílení náletů na stromové lapáky používané pro ochranu lesních porostů. Účinné látky se uvolňují a
prostupují stěnou odparníku, který se po vyjmutí z transportního obalu ihned vyvěšuje bez jakékoliv další úpravy. V
závislosti na počasí je účinnost po vyvěšení minimálně 6 týdnů. Ochranná lhůta (OL): AT. Termín ošetření: IV. až IX.
Způsob likvidace obalu a neupotřebitelných zbytků: Použité, prošlé nebo poškozené odparníky se likvidují jako
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Datum výroby, číslo šarže:
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