Pomocný prostředek na ochranu rostlin

10 ks

PHEAGR-IT

®

10 ks

Feromonový prostředek na lákání lýkožrouta smrkového
(Ips typographus) v lesních porostech (smrk)
Prostředek je tvořen odparníkem, který obsahuje kombinaci biologicky aktivních
látek tvořících agregační feromon
Účinné látky:
Stabilizátor:

2-methylbut-3-en-2-ol (91 %),
(S)-cis-verbenol [4,6,6-trimethylbicyklo[3.3.1]hept-3-en-2-ol] (3,9-4,3 %)
2,6-diterc-butyl-4-methylfenol (4,7 %)

Evidenční číslo prostředku:
1615-1V/SCT (platnost do 2014)
Držitel rozhodnutí o evidenci a výrobce: SciTech®, s.r.o., Nad Šárkou 75/1323, 160 00 Praha 6,
Tel/fax 224 311 850, www.scitech.cz, scitech@scitech.cz.
Distributoři:
Planter, s.r.o., Na Vršku 246, 252 46 Vrané n.Vlt., Tel. 257 921 643, Fax 257 922 638.
L.E.S. CR, s.r.o., Areál VÚLHM, Jíloviště-Strnady, 156 04 Praha 5 Zbraslav.

VAROVNÉ UPOZORNĚNÍ!
CHEMICKÝ PROSTŘEDEK
látka zdraví škodlivá
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Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.
R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži; Při aplikaci je třeba dodržovat vyhlášku č. 327/2004 Sb.
R 11 Vysoce hořlavý. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a
krmiv. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření. S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při
používání. S23 Nevdechujte páry. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě
důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím
vody. S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle či obličejový štít.
S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (ukažte tento obal,
označení či bezpečnostní list). Pomocný prostředek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel a populací
všech druhů užitečných členovců. SP1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo obalem.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Při práci s přípravkem používejte ústenku nebo polomasku z
filtračního materiálu (respirátor) (ČSN EN 149), textilní protichemický ochranný oděv (ČSN EN 368, ČSN EN
369), gumové rukavice (ČSN EN 374-1), obličejový štít či uzavřené brýle (ČSN EN 166), gumové nebo
plastové holínky (ČSN EN 346). Při práci dodržujte hygienická a bezpečnostní opatření S-vět, viz výše.
Pokyny pro první pomoc: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti uvědomit lékaře a
poskytnout mu informace z bezpečnostního listu či této etikety. V případě náhodného požití: Nevyvolávejte
zvracení, přepravte postiženého k lékaři. Při zasažení očí: proplachovat široce otevřené oči velkým proudem
vody (minimálně 15 minut). Vyhledejte očního lékaře. Při zasažení oděvu a pokožky: odstraňte potřísněný
oděv a pokožku umyjte teplou vodou a mýdlem. Při nadýchání: osobu přemístit na čerstvý vzduch. V případě
potřeby konsultujte terapii s toxikologickým informačním střediskem Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1,
128 08 Praha 2, tel. 224 919 293.
Balení: Al-sáčky, jedno balení obsahuje 10 ks odparníků a v každém je max. 5 ml účinného roztoku.
Ochranná lhůta: AT. Termín ošetření: IV. až IX. Skladování: Skladujte v neporušených obalech odděleně od
potravin a krmiv při teplotě do 10 oC. Použitelnost: Výrobek je použitelný 24 měsíců od data výroby je-li
uchován v neporušeném obalu v chladu.
Návod k použití: Prostředek se používá pro monitoring, signalizaci náletu a podobně. 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 lapáků nebo pro zesílení náletů na stromové lapáky. 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 a poloze je efektivní účinnost po vyvěšení až 8-10 týdnů. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
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Likvidace: Použité nebo poškozené odparníky se likvidují jako nebezpečný odpad.
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Datum výroby, číslo šarže:
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