PŘÍBALOVÝ LETÁK

Přípravek na ochranu rostlin

PIRIMOR SG

Přípravek je určený pouze pro profesionální použití.
Účinná látka: pirimikarb 10% (100 g v 1 kg přípravku)

Insekticidní generátor dýmu pro hubení
mšic v uzavřených prostorách.
NEBEZPEČÍ!
Hořlavá tuhá látka
Může zesílit požár; oxidant.
Toxický při vdechování.
Zdraví škodlivý při požití.
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Podezření na vyvolání rakoviny.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ/POKYNY:
Před použitím dýmovnice si důkladně přečtěte přiložený návod k použití v příbalovém letáčku.
Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny
bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami,
otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření při manipulaci s přípravkem.
Používejte ochranný oděv/ochranné rukavice.
Veškerý ochranný oděv po použití vyperte.
Po manipulaci důkladně umyjte potřísněné části
těla.
Zamezte vdechování dýmu.
Při vdechnutí: Jestliže postižený špatně dýchá, přeneste ho na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu
v poloze usnadňující dýchání.
Skladujte na dobře větraném místě.
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Odstraňte obal v souladu se zákonem.
Před opětovným vstupem ošetřené prostory důkladně vyvětrejte.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se
vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
POKYNY PRO MANIPULACI S DÝMOVNICÍ:
Při použití ve sklenících s opylovači: Zabraňte expozici opylovačů zakrytím nebo odstraněním kolonií
během aplikace.
Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používána biologická ochrana.
Při práci (aplikaci přípravku) v uzavřených prostorách nepoužívejte kontaktní čočky.
Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící
ženy a pro mladistvé.
Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí
nejezte, nepijte a nekuřte.
Při zapalování dýmovnice postupujte směrem
k východu, abyste nepracovali v dýmu.
Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory!
Po skončení práce, resp. odložení osobních ochranných pracovních prostředků, se osprchujte.
Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory!
Ošetřený prostor musí být minimálně 6 hodin po
aplikaci přípravku uzavřen. Během této doby do
prostor nevstupujte. V případě, že do něj musíte
vstoupit, použijte polomasku nebo obličejovou

masku např. podle ČSN EN 140 nebo ČSN EN 136,
s vhodnými filtry. Pokud není používán ochranný
oděv pro jedno použití, pak ochranný oděv a OOPP
vyperte, resp. očistěte.
DŮLEŽITÉ!
Pro bezpečné a úspěšně použití dýmovnice je nutné řádně pročíst celou tuto etiketu s všemi pokyny
a návodem na použití v přívalovém letáčku. Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno
v návodu na použití.
Bude-li s dýmovnicí zacházeno jinak než jak je uvedeno na obalu, pak je to pouze a zcela na vlastní
nebezpečí uživatele. Takovéto použití dýmovnice
může být považováno za přestupek.
NÁVOD K POUŽITÍ:
z Použijete-li více dýmovnic Pirimor SG, rozdělte
je rovnoměrně po skleníku či jiném prostoru a
umístěte je na nehořlavou podložku..
z Insekticidní dýmovnice se obvykle umisťují
do plodin nebo se rozmístí se rovnoměrně po
chodníku/cestičce ve skleníku/foliovníku.
z Pokud je to možné, u vysokých plodin umístěte
dýmovnici nad plodiny.
z Skleník či jiný ošetřovaný prostor co nejdůkladněji uzavřete, aby dým nemohl unikat.
z Před zapálením dýmovnici řádně protřepte,
aby se uvolnil její obsah. Poté odtrhněte kulatou papírovou nálepku na víčku. Přiloženou
prskavku držte za vyčnívající drátěný konec a
opatrně ji vsuňte do otvoru dýmovnice tak, aby

z
z
z
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z
z
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z plechovky vyčnívala pouze zašpičatělá část
pyrotechnického povlaku s obsaženým drátem
kolmo vzhůru. Poté zapalte zúžený konec prskavky zápalkou nebo zapalovačem. Jakmile je
zúžený konec zapálen a začne prskat, vsuňte
prskavku urychleně co možná nejhlouběji do
plechovky a zatlačte směrem dolů.
Dýmovnice musí vždy celá vyhořet, je určena
pouze pro jedno použití.
Při zapalování postupujte směrem k výstupu ze
skleníku, abyste nepracovali v dýmu!
Kouř pronikne lépe do mladých plodin.
Nepoužívejte při silném větru, ostrém slunci a
při vysokých teplotách. Nejvhodnější doba použití dýmovnice je ve večerních hodinách.
Vyhněte se použití na mokrých plodinách.
Distribuci kouře lze zvýšit za pomocí ventilátorů. Ventilátor se zapne nějakou dobu před
zapálením dýmovnic a přibližně 10 minut po
dohoření se vypne.
Po aplikaci musí zůstat ošetřený prostor uzavřený po dobu 6 hodin.

Ručíme za kvalitu přípravku. Vzhledem k tomu, že
při použití mohou hrát roli faktory, které nedokážeme kontrolovat, neneseme žádnou odpovědnost
za škodu vyplývající přímo nebo nepřímo z použití
přípravku.
Nedílnou součástí návodu na použití je bezpečnostní list s dalšími informacemi, který můžete
najít na www.pelgar.cz nebo si vyžádat na
info@pelgar.cz či u vašeho dodavatele.

DÁVKOVÁNÍ/ROZSAH POUŽITÍ:
1) Plodina,
oblast použití
Rajče
Baklažán
okurka
Salát
Cuketa
Jahodník
Paprika
zelenina plodová
(Cucurbitaceae) s
nejedlou slupkou
kozlíček polníček
štěrbák zahradní
(endivie)
kořeninové rostliny a koření
Cibuloviny
okrasné rostliny
okrasné dřeviny,
školky
Cibuloviny

2) Škodlivý
organismus,
jiný účel
použití
mšice
mšice
mšice
mšice
mšice
mšice
mšice
mšice

Dávka (přípravku)
na jednu aplikaci

OL

1 dýmovnice / 250–400 m²
1 dýmovnice / 250–400 m²
1 dýmovnice / 250–400 m²
1 dýmovnice / 400 m²
1 dýmovnice / 250–400 m²
1 dýmovnice / 400 m²
1 dýmovnice / 250–400 m²

1
1
1
10
1
3
1

1 dýmovnice / 250–400 m² 3

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

4) Poznámka
k dávkování
5) Umístění
6) Určení sklizně
5) skleníky, foliovníky
5) skleníky, foliovníky
5) skleníky, foliovníky
5) skleníky, foliovníky
5) skleníky, foliovníky
5) skleníky, foliovníky
5) skleníky, foliovníky
5) skleníky, foliovníky

mšice

1 dýmovnice / 400 m²

10

5) skleníky, foliovníky

mšice

1 dýmovnice / 400 m²

21

5) skleníky, foliovníky

mšice

1 dýmovnice / 400 m²

10

5) skleníky, foliovníky

mšice
mšice

1 dýmovnice / 400 m²
1 dýmovnice / 400 m²

-

5) skleníky, foliovníky
5) skleníky, foliovníky

mšice

1 dýmovnice / 400 m²

-

5) skleníky, foliovníky

mšice

1 dýmovnice / 700 m²

-

5) sklady

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní
Plodina, oblast použití

Dávka
Maximální počet Interval mezi
Způsob aplikace
vody
aplikací v plodině aplikacemi

baklažán, cuketa, kořeninové rostliny
a koření, kozlíček polníček, okurka,
rajče, salát, štěbák zahradní (endivie)

-

zadýmování

2x za rok

10 dnů

cibuloviny, jahodník

-

zadýmování

2x za rok

7 dnů

okrasné dřeviny, okrasné rostliny,
paprika, zelenina plodová

-

zadýmování

2x za rok

7 dnů

Po aplikaci musí zůstat ošetřený prostor uzavřený po dobu 6 hodin.

v krajním případě bezvědomí a útlum dýchání)
urychleně kontaktujte lékaře.

Přípravek není účinný proti mšici bavlníkové.
Nehubí užitečný hmyz, opylovače a další indiferentní hmyz.

Zvrací-li postižený nebo došlo-li k bezvědomí
nebo výskytu křečí, uložte postiženého do zotavovací (dříve stabilizované) polohy na boku,
s mírně zakloněnou hlavou, uvolněte oděv a
dbejte o průchodnost dýchacích cest. Bezvědomému, nebo při výskytu křečí, nepodávejte nic
ústy. Osoba, která poskytuje první pomoc, musí
dbát na svoji vlastní bezpečnost.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje
účinnou látku typu karbamátu (pirimikarb,
benfurakarb, methiokarb a další) po sobě
bez přerušení, ošetřením jiným insekticidem
s odlišným mechanismem účinku.
SKLADOVÁNÍ:
Dýmovnici skladujte v originálních neporušených obalech, v suchých, dobře větratelných a
uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě od
0°C až +25°C a mimo dosah dětí.
Chraňte před teplem, vlhkem a přímým slunečním světlem. Neskladujte v blízkosti topných
a zápalných těles.
LIKVIDACE OBALŮ:
Tento obal musí být zlikvidován jako drobný nebezpečný odpad, poté, co byl úplně vypálen.
Obal znovu nepoužívat.
Přípravek je hořlavá tuhá látka. Eventuální
požár se hasí nejlépe hasební pěnou CO2, v případě prodlení vodou, halogenovým přístrojem.
Na větší požáry použijte pěnu nebo vodní mlhu.
Uniklý produkt seberte.
Vodu lze použít jen výjimečně, a to formou
jemného zmlžování, nikoliv silným proudem,
a to pouze v těch případech, kdy je dokonale
zabezpečeno, že kontaminovaná hasební voda
nemůže uniknout z prostoru požářiště do okolí a nemůže proniknout do veřejné kanalizace,
zdrojů spodních vod a recipientů vod a nemůže
zasáhnout zemědělskou půdu.
Při eventuálním požárním zásahu (hustý dým
ztěžuje hasební zásah) musí být použity izolační
dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin.
VŠEOBECNÉ POKYNY (ZDRAVOTNÍ
RIZIKA):
Při nadýchání dýmu nebo projeví-li se zdravotní potíže (např. slinění, dýchací potíže, bolesti břicha, nevolnost, zvracení, neklid, svalové
záškuby, křeče, nejistá chůze, třes, dezorientace,

PRVNÍ POMOC:
Při nadýchání:
Přerušte práci, opusťte nebo dopravte postiženého mimo zamořený prostor. Zajistěte tělesný
i duševní klid. Chraňte postiženého před chladem.
Při zasažení kůže:
Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části
pokožky umyjte pokud možno teplou vodou
a mýdlem. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.
Při zasažení očí:
Vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté
vody a současně odstraňte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout.
Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je
zlikvidovat.
Při náhodném požití:
Vypláchněte ústa vodou. Podejte pokud možno
cca 5-10 tablet rozdrceného aktivního uhlí a
dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte
lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo
příbalového letáku (s informací, že se jedná o
přípravek na bázi karbamátu) a o poskytnuté
první pomoci.
Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224
915 402.
Podrobnější pokyny k ochraně osob, které
manipulují s přípravkem, osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) ve smyslu přílohy III bod 2. nařízení Komise (EU) č.
547/2011:

Ochrana dýchacích orgánů:
Při zapalování dýmovnic a aplikace přípravku
(doba expozice do 30 minut):
filtrační polomaska s ventily proti plynům a
částicím podle ČSN EN
405 +A1 nebo filtrační polomaska k ochraně
proti částicím podle ČSN EN 149+A1
Při delší práci/aplikaci nebo při havárii:
polomasku nebo obličejovou masku např.
podle ČSN EN 140 nebo ČSN EN 136
s vhodnými filtry podle ČSN EN 143 nebo
podle ČSN EN 14387+A1
Ochrana rukou:
ochranné rukavice označené piktogramem
pro chemická nebezpečí a/nebo teplo a oheň
podle ČSN EN 420+A1
Ochrana očí a obličeje:
není nutná
Ochrana těla:
celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN
ISO 13982-1 nebo jiný ochranný oděv označený grafickou značkou ´ochrana proti chemikáliím´ podle ČSN EN ISO 13688
Dodatečná ochrana nohou:
pracovní nebo ochranná obuv podle ČSN EN
ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347
Společný údaje k OOPP:
poškozené OOPP (např. protržené rukavice,
nefunkční polomasky) je třeba vyměnit.
Obal:
AL plechovka o obsahu 100 g
Číslo šarže a datum výroby: uvedeno na obalu
(na vnitřní straně záložky u krabičky)
Doba použitelnosti:
3 roky od data výroby
Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze
uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že
se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s
vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento
účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je
povinen vyznačit na obalu přípravku.
Evidenční číslo přípravku:
5550-0
Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce:
Octavius Hunt Limited
Dove Lane
Bristol, BS5 9NQ, Velká Británie
Právní zástupce/distributor v ČR:
PelGar s.r.o.
Na Výsluní 2424/7
100 00 Praha 10
Telefon: 274 770 944, 608 923 215,
602 219959
e-mail: info@pelgar. cz
www.pelgar.cz
Pirimor je registrovaná ochranná známka
Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko.

