1L
Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)
Εγγ. σύνθεση: methiocarb 50%β/ο
Βοηθ.ουσίες: 55,2%β/β

ΜΕΖΟΥΡΟΛ 500 SC
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Καρβαδιμικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για την
καταπολέμηση του Θρίπα της Καλιφόρνιας σε καλλιέργιες αμπελιού, πιπεριάς, αγγουριού και
τριανταφυλλίας.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
- Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.
- Διαλύουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο
αναδεύοντας.
- Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπο πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή
γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια
αφου καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να
εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Μην ψεκάζετε αντίθετα προς τον άνεμο.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Αρ.Έγκρ.Κυκλ.Υ.Α.Α.Τ.: Αμπέλι: Θρίπας Καλιφόρνιας (Frankliniella occidentalis). Με την εμφάνιση της προσβολής. Δόση:
14166/13.12.2006 200κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (200κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα). Όγκος
ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.

Τριανταφυλλιά: Θρίπας Καλιφόρνιας (Frankliniella occidentalis). Με την εμφάνιση της προσβολής.
Δόση: 200κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (200κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα). Όγκος
ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα /στρέμμα.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ:
Αμπέλι, Πιπεριά (υπαίθρου & θερμοκηπίου), Αγγούρι (υπαίθρου & θερμοκηπίου),
Τριανταφυλλιά: 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ
ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεστε στην περιοχή που ψεκάστηκε πρίν περάσουν 48 ώρες. Για τις
γεωργικές εργασίες και για διάστημα 96 ωρών από τον ψεκασμό, πρίν εισέλθετε στην περιοχή να
βάλετε προστατευτικά ρούχα και να αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής στις Ελληνικές
εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Σταφύλια (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): 42 ημέρες,
Πιπεριά, Αγγούρι: Μη εφαρμόσιμο. Εφαρμογές πριν την άνθιση.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Να αποθηκεύεται σε χώρο δροσερό, ξηρό και χωρίς να εκτίθεται απ’ευθείας στο φώς. Στις συνθήκες
αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή.
Σε περίπτωση κατάποσης προκαλέστε εµετό µόνο εάν: 1. Ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του. 2. Ιατρική
βοήθεια δεν είναι άμεσα δυνατή. 3. Αν έχει καταποθεί μεγάλη ποσότητα. 4. Ο χρόνος που έχει περάσει από
την κατάποση δεν υπερβαίνει την μία ώρα. Καλέστε αµέσως γιατρό ή µεταφέρετε τον ασθενή στο
νοσοκοµείο. Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως
με άφθονο νερό και σαπούνι. Καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετε τα
αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση
εισπνοής, ο ασθενής πρέπει να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Καλέστε αμέσως γιατρό.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ: Το προϊόν είναι παρεμποδιστής της χοληνεστεράσης. Παρακολούθηση
του αναπνευστικού, καρδιακού και κεντρικού νευρικού συστήματος. Συνεχής αιματολογικός έλεγχος
(έλεγχος των ερυθρών αιμοσφαιρίων και της χοληνεστεράσης πλάσματος). Τακτικός
Ηλεκτροκαρδιογραφικός έλεγχος (ECG monitoring). Συνιστάται ενδοτραχειακή διασωλήνωση και πλύση
στομάχου, ακολουθημένη από χορήγηση φαρμακευτικού άνθρακα. Σε περίπτωση εµφάνισης σπασµών:
Διαζεπάμη: για ενήλικες 5-10mg ενδοφλεβίως εώς πλήρους καταστολής, για παιδιά 2,5mg ενδοφλεβίως.
ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: Θειϊκή ατροπίνη (για ενήλικες δόση 2εώς 4 mg επαναλαμβανόμενη κάθε 10 με 15 λεπτά για
όσο είναι απαραίτητο). ΑΝΤΕ∆ΕΙΞΕΙΣ: oximes (pralidoxime, oblidoxime), succinyl choline, aminophylline.

Καρβαμιδικό εντομοκτόνο
επαφής και στομάχου

για την καταπολέμηση του Θρίπα της
Καλιφόρνιας σε καλλιέργειες αμπελιού,
πιπεριάς, αγγουριού και τριανταφυλλιάς

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Κάτοχος της έγκρισης: Bayer CropScience AG, Γερμανία
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. • Πολύ τοξικό για τους
υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. •
Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα.
• Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Να φοράτε προστατευτικά
γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Φοράτε
κατάλληλα γάντια από PVC και συσκευή προστασίας ματιών-προσώπου. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση
που διευκολύνει την αναπνοή. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Απαγορεύεται η πώληση του σε ερασιτέχνες.
Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές
ή σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από αυτές.

GR80236611B

Πιπεριά (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): Θρίπας Καλιφόρνιας (Frankliniella occidentalis). Πρίν την
άνθιση. Δόση: 200κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (200-300κ.εκ.
σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.
Αγγούρι (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): Θρίπας Καλιφόρνιας (Frankliniella occidentalis). Πρίν την
άνθιση. Δόση: 200κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (300-400κ.εκ.
σκευάσματος/στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150-200 λίτρα/στρέμμα.

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr

