ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο
ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω
χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση ή καταστροφή του
σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Διατηρείστε το στην αρχική , απαραβίαστη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις
συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: Βλέπε στο καπάκι της φιάλης. ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ–ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Πρώτες Βοήθειες
Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα: Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε
αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή και εάν είναι δυνατό δείξτε την ετικέτα. Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον
παθόντα στον καθαρό αέρα σε περίπτωση εισπνοής ατμών ή προϊόντων αποδόμησης. Παράσχετε οξυγόνο ή τεχνητή
αναπνοή εάν παραστεί ανάγκη. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Σε περίπτωση επαφής με το
δέρμα: Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι, ή - εάν είναι διαθέσιμη - polyethyleneglycol 400. Σε περίπτωση
επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με πολύ νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, τουλάχιστον για 15 λεπτά.
Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά από τα 5 πρώτα λεπτά και συνεχίστε με το πλύσιμο του ματιού.
Λάβετε ιατρική περίθαλψη εάν εμφανιστεί και παραμείνει ερεθισμός. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με
νερό. Προκαλέστε εμετό μόνο εάν: 1. Ο ασθενής έχει πλήρως τις αισθήσεις του, 2. Δεν υπάρχει ιατρική βοήθεια άμεσα
διαθέσιμη, 3. Ικανή ποσότητα έχει καταποθεί (περισσότερο από μια γουλιά), 4. Δεν έχει περάσει περισσότερο από 1 ώρα
από τη στιγμή της κατάποσης (σε περίπτωση εμετού αποφύγετε την εισρόφηση του υγρού στην αναπνευστική οδό).
Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.
Πληροφορίες για το γιατρό: Συμπτώματα: Προσωρινά θαμπή όραση εξαιτίας της συστολής της κόρης των ματιών
(myosis) μετά από επαφή με τα μάτια, βραχυκαρδία, χαμηλή πίεση, σιελόρροια, βρογχική υπερέκκριση, εμετός, διάρροια,
εφίδρωση, μυικοί σπασμοί, σπασμοί, δυσκολία αναπνοής, παράλυση του αναπνευστικού συστήματος, υπνηλία, κόμμα,
αναπνευστική ανεπάρκεια, υποθερμία, συσπάσεις, ναυτία. Το προϊόν περιέχει παρεμποδιστή της χοληνεστεράσης.
Θεραπεία: Παρακολούθηση των: αναπνευστικού, καρδιακού και κεντρικού νευρικού συστήματος. Έλεγχος του αριθμού
των αιμοσφαιρίων. Παρακολουθήστε συγκεκριμένες παραμέτρους: ερυθρά αιμοσφαίρια και τη χοληνεστεράση
πλάσματος. ECG – παρακολούθηση (Ηλεκτροκαρδιογράφημα). Διατηρήστε τους αεραγωγούς ελεύθερους, χορηγήστε
οξυγόνο ή τεχνητή αναπνευστική υποστήριξη εάν χρειαστεί.Σε περίπτωση κατάποσης κάνετε πλύση στομάχου εφόσον έχει
καταποθεί σημαντική ποσότητα στις 2 πρώτες ώρες. Ωστόσο, συνιστάται σε κάθε περίπτωση η χορήγηση ενεργού άνθρακα
και θειικό νάτριο.
Γενικά αποδεκτό αντίδοτο: ατροπίνη
Πριν τη χορήγηση του αντίδοτου, σιγουρευτείτε ότι τα συμπτώματα είναι ξεκάθαρα ή ότι η δραστηριότητα της χοληνεστεράσης
είναι χαμηλότερη από το 30% του φυσιολογικού. Σε περίπτωση εμφάνισης σπασμών χορηγήστε βενζοδιαζεπίνη (π.χ. διαζεπάμη).
Αντενδείξεις: οξίμες (pralidoxime, oblidoxime)
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210-7793777.

200 SC

1 Λίτρο

Αρ. Έγκρ .Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
14.418/ 02-04-2013

Συµπυκνωµένο Εναιώρηµα (SC)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγγ. σύνθεση:
Δραστική ουσία: methiocarb 20% β/ο
Βοηθ. ουσίες: 81,61% β/β

Καρβαµιδικό
εντοµοκτόνο
επαφής και στοµάχου
για την καταπολέµηση του Θρίπα
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

GR81697248B

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Bayer Eλλάς ABEE
Σωρού 18-20,
151 25 Mαρούσι
Tηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr

ΜΕΣΟΥΡΟΛ 200 SC
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Καρβαμιδικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση του
Θρίπα σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες τομάτας, μελιτζάνας, πιπεριάς, αγγουριού, κολοκυθιού, καλλωπιστικών και σε
καλλιέργειες κρεμμυδιού, σκόρδου, ασκαλώνιου κρεμμυδιού και πράσου.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με
νερό. Προσθέστε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, και συμπληρώστε με νερό αναδεύοντας
συνεχώς.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ:
ΤΟΜΑΤΑ (Θερμοκηπίου), ΠΙΠΕΡΙΑ (Θερμοκηπίου), ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Θερμοκηπίου): Θρίπας της Καλιφόρνια
(Frankliniella occidentalis), Θρίπας (Thrips tabaci). Ψεκασμός φυλλώματος πριν την άνθηση. Δόση: 500 κ.εκ./100
λίτρα ψεκαστικού υγρού (250 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα/στρέμμα. Μεσοδιάστημα
επεμβάσεων: 14 ημέρες.
ΑΓΓΟΥΡΙ (Θερμοκηπίου), ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ (Θερμοκηπίου), ΚΟΛΟΚΥΘΙ (Θερμοκηπίου): Θρίπας της Καλιφόρνια
(Frankliniella occidentalis), Θρίπας (Thrips tabaci). Ψεκασμός φυλλώματος πριν την άνθηση. Δόση: 500 κ.εκ./100
λίτρα ψεκαστικού υγρού (250 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα/στρέμμα. Μεσοδιάστημα
επεμβάσεων: 14 ημέρες.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή 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. • Να φοράτε προστατευτικά
γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. • Σε
περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα
γιατρό. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΣΚΟΡΔΟ, ΑΣΚΑΛΩΝΙΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Allium cepa var. aggregatum (συν. Allium ascalonicum): Θρίπας
(Thrips tabaci). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δόση: 750 κ.εκ./100 λίτρα
ψεκαστικού υγρού (375 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα/στρέμμα. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 7 ημέρες.
ΠΡΑΣΟ: Θρίπας (Thrips tabaci). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δόση: 750
κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (375 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα/στρέμμα. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 10 ημέρες.
ΑΝΘΗ & ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Θερμοκηπίου): Θρίπας της Καλιφόρνια (Frankliniella occidentalis), Θρίπας (Thrips tabaci).
Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Δόση: 500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού
(500 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 7 ημέρες.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
• Τομάτα (Θερμοκηπίου), Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου), Πιπεριά (Θερμοκηπίου), Αγγούρι (Θερμοκηπίου), Αγγουράκι
(Θερμοκηπίου), Κολοκύθι (Θερμοκηπίου): Πριν την άνθηση. • Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνιο Κρεμμύδι
(Σκορδοκρέμμυδο): 28 ημέρες. • Πράσο: 35 ημέρες. • Άνθη & Καλλωπιστικά (Θερμοκηπίου): Μη εφαρμόσιμο.
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: • Όλες οι καλλιέργειες: 2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ :
Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

