Podmiot, który uzyskał zezwolenie :
Natural Plant Protection; Route d’Artix -B.P.80 -64150 Nogueres, Francja; tel.: (33)
0559609292 , fax: (33) 05 59609299
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.; 01-756 Warszawa, ul.Przasnyska 6 B;
tel.: (0-prefiks-22) 866 41 80 , fax: (0-prefiks-22) 866 41 90; e-mail:
sekretariat.polska@arystalifescience.com
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia
ryzyka dla ludzi i środowiska

CARPOVIRUSINE SUPER SC

Biologiczny środek owadobójczy w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą,
o działaniu żołądkowym, przeznaczony do zwalczania owocówki jabłkóweczki.
w uprawach sadowniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Zawartość substancji aktywnej:
1 x1013 jednostek Cydia pomonella Granulosis Virus (CpGV)- entomopatogeniczny wirus z
rodziny Baculoviridae w 1 l środka.
Zezwolenie MRiRW Nr R-12/2006 z dnia 07.04.2006 r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R - 233/2007 z dnia 18.05.2006 r.

Drażniący
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Uwaga!
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1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody i na
terenie rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
jabłoń.
-owocówka jabłkóweczka.
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
Opryskiwać na początku wylęgania się larw pierwszego pokolenia (faza „czarnej główki”).
Liczbę zabiegów dostosować do stopnia zagrożenia ze strony szkodnika w danym sezonie
wegetacyjnym.
UWAGI:
1. Z uwagi na działanie żołądkowe środka ważne jest równomierne pokrycie roślin cieczą
użytkową.
2. Zabieg powtórzyć po silnym opadzie deszczu (powyżej 20 mm) bezpośrednio po
opryskiwaniu.
3. Środek w swym składzie posiada stabilizatory promieni UV, wspomagacze ułatwiające
wchłanianie w przewodzie pokarmowym oraz substancje zachęcające do żerowania.
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin
przeznaczonych do konsumpcji) - nie dotyczy
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający
zatruciu) - nie dotyczy
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu : 1 rok - w temperaturze 4-15oC,
2 lata – zamrożenie do temperatury co najmniej -18oC.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
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W razie połknięcia : niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub
etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile
to możliwe, należy pokazać etykietę).
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk
- (0-prefiks-58) 301 65 16
Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99,
Lublin
- (0-prefiks-81) 740-26-76
Łódź
- (0-prefiks-42) 657 99 00,
Poznań
- (0-prefiks-61) 847 69 46
Rzeszów - (0-prefiks-17) 866 44 09,
Sosnowiec - (0-prefiks-32) 266 11 45
Warszawa - (0-prefiks-22) 619 08 97,
Wrocław - (0-prefiks-71) 343 30 08
Okres ważności - 1 rok - w temperaturze 4-15oC
- 2 lata - zamrożenie do temperatury co najmniej -18oC.
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii
- ........
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