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Myyntipäällyksen teksti

Calypso spray
Tuhoeläinten torjuntaan

Tehoaine:

tiaklopridi 0,15 g/l

Valmistetyyppi: AE
Käyttötarkoitus:
Lehti- ja villakilpikirvojen, kemppien, jauhiaisten, lehtiä syövien kovakuoriaisten,
kovakuoriais-, perhos- ja pistiäistoukkien torjuntaan koristekasveista, erityisesti
ruususta, sisätiloissa ja puutarhassa. Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle
aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
Varoitukset:
Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää
yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. ”Sisältää 5-kloori-2-metyyli3(2H)-isotiatsolonin ja 2-metyyli-3(2H)-isotiatsolonin sekoitusta. Voi aiheuttaa
allergisen reaktion.”
Ympäristöhaittojen ehkäisy:
Vesieliövaikutusten vuoksi valmistetta ei saa käyttää eikä levitysvälineitä puhdistaa
25 metriä lähempänä vesistöjä. 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 tulee 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.
Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen
keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen
jätepisteeseen.
Suojainohjeet:
Valmistetta käsiteltäessä on suositeltavaa käyttää kemikaalinkestäviä suojakäsineitä
(esim. nitriili).
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Käyttöohje:
Valmiste on käyttövalmis liuos, jolla kasvit suihkutetaan noin 30 cm:n etäisyydeltä
kauttaaltaan kosteiksi, mutta ei kuitenkaan tippuvan märiksi.
Torjunta aloitetaan tuhoeläinten saapuessa kasveihin saastunnan alkuvaiheessa,
jolloin saadaan paras teho. Käsittely voidaan toistaa 7-14 vuorokauden kuluttua
ensimmäisestä. Kaksoiskäsittely suojaa kasveja yhteensä noin 3-4 viikon ajan.
Käsittely voidaan toistaa vielä myöhemmin kasvukauden aikana, jos tuholaisia
ilmestyy.
Huomautukset:
Valmistetta ei saa käyttää tuulisella säällä eikä kirkkaassa auringonpaisteessa.
Kaikkien koristekasvilajien kestävyyttä ei voida taata, minkä vuoksi valmistetta on
syytä testata ensin pienellä alalla.
Painepakkaus: Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli 50
pakkaselta suojattuna.
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C. Säilytettävä

Luvanhaltija: XXX
Valmistaja ja pakkaaja: XXX
Edustaja Suomessa: XXX
Rekisterinumero: 2891
Eränumero ja valmistuspäivä:XXX
Valmistuserä: 000
Nettopaino tai -tilavuus: 000

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena
20.5.2009.

