01/2014-7

ÅããõçìÝíç óýíèåóç: Clothianidin 2,6% â/o (νεονικοτινοειδές)
(Z)-9-tricosene 0,05% â/o
ÂïçèçôéêÝò ïõóßåò: 97,24% â/â
Áñ.¸ãêñ.Êõêëïö.: ΤΠ18-0123/01.07.2014

για την καταπολέµηση της
σε κτηνοτροφικούς χώρους

ÔÑÏÐÏÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ:
Ετοιµόχρηστο προϊόν για δολωµατική εφαρµογή - Επίχρισµα.
Το Pesguard® CT 2,6 µπορεί να τοποθετηθεί µε πινέλο ή βούρτσα ως έχει, χωρίς διάλυση, σε επιφάνεια ή σηµεία
όπου κάθονται οι µύγες (γωνίες, παράθυρα κ.τ.λ.). Επιχρίστε µ’ ένα πινέλο ή µικρή βούρτσα για επιφάνεια στάβλου
ή ορνιθώνα 200 τµ, συνολικά 60 σηµεία διαστάσεων 10x30 εκ., όπου συχνάζουν και επικάθονται οι µύγες (δοκάρια,
παράθυρα, πλαίσια παραθύρων, φωτιστικά, κολώνες, χωρίσµατα κ.τ.λ.) σε ύψος, που δεν προσεγγίζεται από τα
εκτρεφόµενα ζώα. Αν δεν υπάρχουν αρκετές τέτοιες διαθέσιµες επιφάνειες ή δεν είναι αποδεκτός ένας πιθανός
ελαφρύς µεταχρωµατισµός των επιφανειών, εφαρµόστε τότε το προϊόν σε ανάλογο αριθµό χαρτονιών και από τις
δύο πλευρές, µεγέθους περίπου 15x20 εκ., και κρεµάστε τα από την οροφή σε ύψος που δεν τα φτάνουν τα
εκτρεφόµενα ζώα. Σε περίπτωση ρύπανσης του δολώµατος, πρέπει αυτό να αντικαθίσταται ή να επαναλαµβάνεται η
εφαρµογή.
Ψεκασµός.
Το προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την καταπολέµηση της µύγας και µε ψεκασµό. Ανακατέψτε σε 1 λίτρο νερού
500 κ.εκ. προϊόντος. Το εναιώρηµα επαρκεί για ψεκασµό περίπου 20 τµ και πρέπει να εφαρµοστεί µε τέτοιο τρόπο
ώστε να προστατεύει στάβλους ή ορνιθώνες µε επιφάνεια 200 τµ. Ψεκάστε σε επιφάνειες όπου συχνάζουν και
κάθονται οι µύγες (όπως τοίχοι, οροφή, δοκάρια, κολώνες, πλαίσια θυρών και παραθύρων) και σε ύψος που δεν
προσεγγίζεται από τα εκτρεφόµενα ζώα. Χρησιµοποιείτε όλο το εναιώρηµα την ηµέρα της παρασκευής του. ∆ιάρκεια
δράσης: 6-8 εβδοµάδες. Μην τον εφαρµόζετε σε επιφάνειες βρώµικες ή πορώδεις ή σε φρεσκοασπρισµένους
τοίχους.

Clothianidin (Κλοθιανιντίν) 2,6%
Υγρό παχύρρευστο (ΑL)

Eíôïìïêôüíï

Πέσγκαρντ ΣιΤι 2,6: Εvτoµoκτόνo για την καταπολέµηση της οικιακής µύγας σε κτηνοτροφικούς χώρους.

οικιακής µύγας

ÐÅÄÉÏ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ: Κτηνοτροφικοί χώροι (στάβλοι, πτηνοτροφεία, κ.τ.λ.).
ÓÔÏ×ÏÉ: Οικιακή µύγα (Musca domestica).
∆ΟΣΗ: 500 κ.εκ. / 200 τµ επιφάνειας στάβλου ή ορνιθοτροφείου.
×ÑÏÍÏÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ: Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÏ:

Προσοχή
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
Tοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες
επιπτώσεις.
Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ÌÁÊÑÕÁ ÁÐÏ ÐÁÉÄÉΑ.
Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
∆ιαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ µέσα ατοµικής προστασίας
για τα µάτια / πρόσωπο.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:
Óå ðåñßðôùóç åðáöÞò ìå ôο δέρµα, πλύνετε µε άφθονο νερό
και σαπούνι.
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συµπτωµατική θεραπεία.
Ôçë. ÊÝíôñïõ ÄçëçôçñéÜóåùí: 21 07793777
ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ ÐÙËÇÓÇÓ: Επιτρέπεται η πώληση του µόνο από καταστήµατα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων.

500 κ.εκ.

ÊÜôï÷ïò ôçò Ýãêñéóçò:
SUMITOMO CHEMICAL (U.K.) Plc.
Fulham Palace Road, London, W6 8JA
Ηνωµένο Βασίλειο

Yπεύθυνος για τη διάθεση στην ελληνική αγορά:
∆ΑΦΝΗ Agrotrade ΜΕΠΕ
Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα
Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491
e-mail: dafnagro@οtenet.gr � www.dafnagro.gr

×ÑÏÍÉÊÇ ÓÔÁÈÅÑÏÔÇÔÁ ÔÏÕ ÓÊÅÕÁÓÌÁÔÏÓ - ÓÕÍÈÇÊÅÓ ÁÐÏÈÇÊÅÕÓÇÓ - ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ËÇÎÇÓ:
Ο µέγιστος συνιστώµενος χρόνος αποθήκευσης είναι 3 χρόνια, στην κλειστή του συσκευασία, σε δροσερό ξηρό και καλά
αεριζόµενο µέρος.
ÇÌÅÑ.ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ: ÂëÝðå åðß ôçò óõóêåõáóßáò.

