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Trigard 75 WP

Trigard 75 WP
Τελευταία ενημέρωση:
06.12.2018

Εντομοκτόνο
Φυτοπροστασία
Αριθμός Έγκρισης:
14504
Συσκευασίες:
Κουτί 200 γρ.
Σύνθεση:
75%
cyromazine
Χημική ομάδα
IGR Ρυθμιστής Ανάπτυξης Εντόμων
Μορφή:
WP (Βρέξιμη Σκόνη)
Διασυστηματικό εντομοκτόνο, ρυθμιστής ανάπτυξης εντόμων (IGR), για την καταπολέμηση των
Liriomyza spp και Phytomyza sp σε θερμοκηπιακά λαχανικά και ανθοκομικά και των διπτέρων
εντόμων στα μανιτάρια. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες. Δρα δια επαφής.
Ο ειδικός στην καταπολέμηση της λυριόμυζας στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες

Product CP: Tabs
Εγκρίσεις
Ταξινόμηση και Σήμανση

Συμβουλές εφαρμογής
Πρώτες Βοήθειες
Φιλτράρισμα βάσει καλλιέργειας
- Οποιοδήποτε - ▼
Apply

1
Επόμενη

Αγγούρι Θ.
Ανθοκομικά Θ.
Καλλωπιστικά Θερμοκηπίου
Καρπούζι Θ.
Κολοκύθα Θ.
Κολοκύθι Θερμοκηπίου
Μανιτάρι
Μελιτζάνα Θ.
Πεπόνι Θ.
Πιπεριά Θ.

1
Επόμενη

•
Ταξινόμηση & Σήμανση

SGH09
Χρονικό διάστημα ασφαλείας
μεταξύ εφαρμογής και
πρόσβασης

• Μεχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την
ψεκαζόμενη φυλλικη επιφάνεια. Μέχρι τότε, η είσοδος των
εργατών να γίνεται με προστατευτικη ενδυμασία.

Δηλώσεις Επικινδυνότητας

• H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις..
• EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις
οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

• P102: Μακριά από παιδιά.
• P261: Aποφεφγετε να αναπνέετε τη σκόνη.
• P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
• P273: Να αποφεφγεται η ελευθέρωςη στο περιβάλλον.
• P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά
ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα
μάτια/πρόσωπο.
• P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε
αρχειοθετημένο φορέα απόρριψης.
• P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα

Συμπληρωματικές πληροφορίες

SP1: Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη
συσκευασία του.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού
Αναμιγνύουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος με μία μικρή ποσότητα νερού. Προσθέτουμε
το μείγμα στο ψεκαστικό δοχείο που περιέχει ήδη καθαρό νερό. Συμπληρώνουμε την υπόλοιπη
ποσότητα νερού, ανακατεύουμε καλά το ψεκαστικό διάλυμα και εφαρμόζουμε μέσα σε λίγες ώρες.
Τρόπος εφαρμογής
Ψεκασμοί φυλλώματος ή ριζοπότισμα.
Χρονική σταθερότητα
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του σε
θερμοκρασίες περιβάλλοντος και αποθηκευμένο στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό,
ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα: Γενικά:
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε
την ετικέτα όπου είναι δυνατόν) Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε κακαρό

αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε
τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό αμέσως. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε
αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρκει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν
ο δερματικός ερεθισμός παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τα
ξαναφορέσετε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό
νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείτε. Σε περίπτωση
κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε
εμετό. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου
Δηλητηριάσεων 210-779377

