Załącznik do zezwolenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr R/j- 4/ 2008
z dnia 24.04.2008 r
Podmiot, który uzyskał zezwolenie: : Instytut Ochrony Roślin, ul. Miczurina 20, 60-318
Poznań, tel. (061) 684 90 00, fax. (061) 867 63 01
Producent: Bayer CropScience AG, Landwirtschaftszentrum, Monheim, Alfred Nobel
-Strasse 50, D-51368 Leverkusen, Niemcy, tel/fax: 0049 21 733 380
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (0-prefiks-22) 572 36 20, fax:
(0-prefiks-22) 572 36 03.
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia
ryzyka dla ludzi i środowiska.

C A L Y P S O 480 SC
Stosowanie środka pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Zawartość substancji aktywnej:
tiachlopryd /(Z)-3-(6-chloro-3-pirydylometylo)-1,3-tiazolidyn-2-ylidenocyjanamid/ (związek
z grupy chloronikotynyli) - 480 g w 1 1itrze środka.
Zezwolenie MRiRW Nr R/j -4/2008 z dnia 24.04.2008r. na jednorazowe dopuszczenie do
obrotu w okresie od dnia 1 lipca do dnia 28 października 2008 r. środka ochrony roślin
Calypso 480 SC

Szkodliwy
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu
Ograniczone dowody działania rakotwórczego
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

-

Uwaga:
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Calypso 480 SC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania
zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej w kukurydzy.
W roślinie działa systemicznie.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
KUKURYDZA
- zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa Diabrotica virgifera Le Conte
Zalecana dawka 0,2 l/ha
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Środek stosować jeden raz w sezonie. W przypadku dwóch zabiegów stosować przemiennie
ze środkiem Karate Zeon 050 CS
1) Na terenach znajdujących się w strefie zasiedlenia albo ryzyka określonych w
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie
zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki
korzeniowej, stosować :
- do pierwszego zabiegu, który należy wykonać w drugiej połowie lipca do połowy sierpnia
albo
- do drugiego zabiegu, który należy wykonać w 7 do 14 dni później
2) Na terenach znajdujących się w strefie porażenia albo w strefie bezpieczeństwa
wyznaczonych w 2008 r. przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa:
-zabieg wykonać niezwłocznie po wyznaczeniu strefy porażenia albo bezpieczeństwa w
związku ze stwierdzeniem występowania szkodnika

UWAGI:
1.

Środek działa skutecznie w temperaturze powyżej 10o C.

2. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

III OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji)
14 dni

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT
(okres zapobiegający zatruciu)
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia 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 mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0o i nie
wyższej niż 30o C.
Przechowywać pod zamknięciem..
Chronić przed dziećmi
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

-

Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

-

Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

-

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

-

W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i
zasięgnąć porady lekarza.

-

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

-

W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody z
mydłem.

-

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.

-

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie
lub etykietę.

-

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

-

Opróżnione opakowania traktować jako odpad y komunalne.

-

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
IX POMOC MEDYCZNA
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W sytuacjach, w których wymagana inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach, należy
skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 349 28 31

Rzeszów –(0-17) 866 40 25

Kraków – (0-12) 411 99 99

Sosnowiec – (0-32) 266 11 45

Lublin – (0-81) 740 89 83

Tarnów - (0-14) 631 51 77

Łódź – (0-42) 657 99 00

Warszawa – (0-22) 619 66 54

Poznań – (0-61) 847 69 46

Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji Zawartość netto Nr partii -

