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Myyntipäällyksen teksti

Cooper Cyper
Tuhoeläinten torjuntaan

Haitallinen

Ympäristölle
vaarallinen

Tehoaine: Sypermetriini 250 g/l,
sisältää myös aromaattista liuotinbensiiniä
Valmistetyyppi: EC
Käyttötarkoitus:
Tuhohyönteisten, kuten kirvojen, kirppojen, luteiden, rapsikuoriaisen, kärsäkkäiden,
koiden, hernekääriäisen, ripsiäisten, porkkanakempin, kaali- ja sipulikärpäsen, kaali, lanttu- ja naurisperhosen ja vattukuoriaisen, torjuntaan herne-, porkkana-, kaali-,
lanttu-, nauris-, sipuli-, mansikka- ja vadelmaviljelyksiltä sekä koristekasveista.
Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
Varoitukset:
Syttyvää. Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Vakavan silmävaurion
vaara. Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. Terveydelle haitallista hengitettynä ja
nieltynä. Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi
lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Roiskeet silmistä
huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Varottava
kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä silmien- tai kasvonsuojainta. Erittäin
myrkyllistä
vesieliöille,
voi
aiheuttaa
pitkäaikaisia
haittavaikutuksia
vesiympäristössä. Ei saa tyhjentää viemärin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
Käytön rajoitukset:
Varoaika 7 vrk.
Porkkanalla ja kaalilla sallitaan vain yksi käsittely kasvukauden aikana.
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.
Kasvinsuojeluaine on haitallista hyödyllisille niveljalkaisille.
Ylijäänyt,
käyttökelvoton
kasvinsuojeluaine
viedään
ongelmajätteen
keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset yleiselle kaatopaikalle.
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Mehiläisvaroitus
Mehiläisille ja kimalaisille vahingollinen kasvinsuojeluaine. Ei saa käyttää kukkivien
kasvien käsittelyyn lukuun ottamatta hernettä. Käyttö lähempänä kuin 60 metriä
mehiläispesistä kielletty ilman mehiläishoitajan suostumusta.
Suojainohjeet:
Valmistetta
käsiteltäessä
on
käytettävä
suojapukua,
kumisaappaita,
kemikaalinkestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. Roiskevaaraa
aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen-/silmiensuojainta ja
hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2
suodattimella.
Käyttöohje:
VILJELYKASVI

Herne

Porkkana

TÄRKEIMMÄT
PUUTARHAKASVEILLA
ESIINTYVÄT
TORJUTTAVAT
TUHOELÄIMET
Hernekärsäkäs

TORJUNTAAJANKOHTA

KÄYTTÖMÄÄRÄ/
KÄYTTÖVÄKEVYYS
PAINERUISKULLA
ml/100 m2

Taimiaste

1

Hernekääriäinen,
Herneripsiäinen,
Hernekirva

Kukinnan aikana

1

Porkkanakemppi

Kesä-heinäkuussa

1

Pikkutaimet,
rapsikuoriainen
kukkakaalilla ennen
sadonkorjuuta

1

Kaalit, lanttu ja nauris Kirpat,
rapsikuoriainen,
lude

Sipuli

Kaalikoi

Lentävät aikuiset, toukat 1
ennen kerimisvaihetta

Kaalikärpänen

Muninnan
runsastumisen alussa

1

Kaali-, lanttu- ja
naurisperhonen

Toukkien
esiintymisvaiheessa

1

Sipulikärpänen,
sipulikoi

Kärpästen lentoaikana
muninnan alkaessa,
purjolla koiden
esiintyessä

1
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Mansikka

Vattukärsäkäs,
luteet

Ennen kukintaa

1

Vadelma

Vattukuoriainen,
vattukärsäkäs

Ennen kukintaa

1
vesimäärä 20-40 l

Koristekasvit

Kirvat, kirpat,
kuoriaiset

Tuholaisten esiintyessä

0,036 %
(3,6 ml/10 l vettä)

Vesimäärä on 10 l/100 m2 ellei taulukossa toisin mainita.

Käytössä huomioitavaa:
Valmiste on haitallista muillekin kuin torjuttaville eliöille, minkä vuoksi sitä tulee
käyttää vain tarpeen vaatiessa.
Herne
Hernekääriäinen: Torjunta kukinnan aikana klo 21 ja 06 välillä.
Marjakasvit
Torjunnassa on huomioitava aineen haitallinen vaikutus torjuntaeliöihin sekä muihin
luontaisiin vihollisiin. Varoaika torjuntaeliöille on vähintään 4 viikkoa.
Luvanhaltija: XXX
Valmistaja ja pakkaaja: XXX
Edustaja Suomessa: XXX
Rekisterinumero: 2967
Valmistuserä: 000
Nettopaino tai -tilavuus: 000

Elintarviketurvallisuusvirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena
28.12.2007.

