Calypso tiiviste/14.3.2012

1 (3)

Myyntipäällyksen teksti

Calypso tiiviste
Tuhoeläinten torjuntaan

Ympäristölle
vaarallinen
Tehoaine: tiaklopridi 9 g/l
Valmistetyyppi: SE
Käyttötarkoitus:
Lehti-, kilpi- ja villakilpikirvojen, kaskaiden, korvakärsäkkäiden, jauhiaisten,
lehtiä syövien kovakuoriaisten, kovakuoriais-, perhos- ja pistiäistoukkien
torjuntaan koristekasveista ja –pensaista sisätiloissa ja puutarhassa. Noudata
käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
Varoitukset:
Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia
vesiympäristössä. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten
ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon
kanssa.
Ympäristöhaittojen ehkäisy:
Vesieliövaikutusten vuoksi valmistetta ei saa käyttää eikä levitysvälineitä
puhdistaa
25
metriä
lähempänä
vesistöjä.
Ruiskutettaessa
on
varmistauduttava, ettei kasvinsuojeluainetta kulkeudu vesiin tuulen mukana.
Ylijäänyttä ruiskutusnestettä ei saa päästää vesiin. Älä saastuta vettä
tuotteella tai sen pakkauksella.
Kasvinsuojeluaineen hajoamistuotteet voivat kulkeutua maassa, minkä vuoksi
kasvinsuojeluainetta ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön
soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden
hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään
30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke.
Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla
maalajeilla tulisi välttää.
Kasvinsuojeluaine on kohtalaisen myrkyllistä mehiläisille ja muille
maaniveljalkaisille. Ei saa käyttää kukkivien kasvien käsittelyyn. Käyttö
lähempänä kuin 60 metriä mehiläispesistä on kielletty ilman mehiläishoitajan
suostumusta.
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Ylijäänyt,
käyttökelvoton
kasvinsuojeluaine
viedään ongelmajätteen
keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset yleiselle
kaatopaikalle.
Suojainohjeet:
Valmistetta käsiteltäessä on suositeltavaa käyttää suojapukua, kumisaappaita,
kemikaalinkestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä.
Käyttöohje:
Valmistetta voidaan käyttää koristekasveilla ruiskutteena. Ruukkukasveilla sitä
voidaan käyttää lisäksi kasvualustan kasteluna.
Käyttömäärä:
Ruiskutteena lehtikirvoille 1,5 %:nen liuos (15 ml valmistetta litraan vettä) ja
kilpi-, villakilpikirvoille, kaskaille, jauhiaisille, lehtiä syöville kovakuoriaisille,
kovakuoriais-, perhos- ja pistiäistoukille sekä kehrääjäpunkeille 2 %:nen liuos
(20 ml valmistetta litraan vettä).
Käsiteltävät kasvit suihkutetaan tasaisen kosteiksi, mutta ei kuitenkaan
tippuvan märiksi.
Kastelukäsittelynä
lehti-,
kilpija
villakilpikirvoille,
jauhiaisille,
korvakärsäkkäille, lehtiä syöville kovakuoriaisille, kovakuoriais- ja
perhostoukille 0,5 %:nen liuos (5 ml valmistetta litraan vettä, jolla kastellaan
kilo multaa)
Kasvien käsittelyajankohta on ruiskutuksessa tuhohyönteisten saapuessa
kasveihin ja käsittely voidaan toistaa ruiskutteena 7-14 vrk:n kuluttua
ensimmäisestä paitsi jauhiaisilla, joilla toisto tehdään 7-10 vrk:n kuluttua
ensimmäisestä. Lehtikirvoilla voidaan tehdä enintään kaksi, muilla kolme
käsittelyä. Kastelussa käsittely voidaan uusia 10-14 vrk:n kuluttua
ensimmäisestä.
Ruiskutus-/kasteluliuoksen valmistus:
Ruiskutus-/kasteluliuos valmistetaan täyttämällä turvallisesti käsiteltävä astia
vettä puolilleen, minkä jälkeen siihen lisätään taulukon mukainen määrä
valmistetta ja sekoitetaan. Tämän jälkeen astia täytetään vedellä ja
sekoitetaan huolellisesti.
Huomautukset:
Paras teho ruiskutteesta saadaan, kun torjunta tehdään saastunnan
alkuvaiheessa.
Säilytettävä kuivassa ja viileässä.
Luvanhaltija: XXX
Valmistaja ja pakkaaja: XXX
Edustaja Suomessa: XXX
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Rekisterinumero: 2804
Valmistuserä: 000
Nettopaino tai -tilavuus: 000

Elintarviketurvallisuusvirasto
Evira
kasvinsuojeluaineena 1.4.2009.
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