BAYCIDAL WP 25

Insekticídny prípravok vo forme zmáčateľného prášku pre profesionálne použitie, používaný ako postrek proti
larvám múch a potemníka maštaľného v objektoch pre chov dobytka, ošípaných a hydiny.
Zloženie:
účinná látka 250 g/kg triflumuron
(2-chloro-N-[[[4-(trifluoromethoxy)-phenyl] amino]carbonyl]benzamide
Upozornenie:
Prípravok obsahuje tieto nebezpečné látky: triflumuron (EC 264-980-3) a calcium-dodecylbenzenesulfonat (EC247557-8), butan -1 – ol (EC 200-751-6)

N nebezpečný pre životné prostredie
R 51/53 Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného
prostredia.

Môže poškodiť zdravie po nadýchaní a v styku s pokožkou a sliznicami,
ktoré dráždi! Dráždi oči, pokožku, dýchacie cesty!
Horľaví!
Chráňte pre deťmi a nepoučenými osobami!
Prípravok nesmie byť použitý vo voľnej prírode!
Pre ryby a ostatné vodné živočíchy veľmi silne jedovatý!
Zamedzte kontamináciu potravín, krmív a pitnej vody!
Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne neškodný!
Uložte mimo dosah zvierat!
Nesmie byť použitý inak, len ako je uvedené v návode!
Výrobca:

BAYER AG, D - 513 68 Leverkusen, Nemecko

Držiteľ registrácie:

BAYER s.r.o., Litvínovská 21, 190 21 Praha 9, tel. +420 266101111, ČR

Registračné číslo CCHLP:

bio200/D/03/6/CCHLP

Hmotnosť:

250 g

Návod na použitie:
Prípravok nezabíja hmyz priamo, ale zabraňuje dokončenie vývoja hmyzu!
A - postrek proti muchám v stajniach pre dobytok, ošípaných a hydiny. Nutne aplikujte na organickú hmotu, v
ktorej sa vyvíjajú larvy.
20 g prípravku zmiešajte s 1 -10 l vody (podľa vlhkosti postrekového substrátu). Celé množstvo takto pripraveného
substrátu stačí k ošetreniu 10 m2 plochy. Postrek sa aplikuje každých 14 dní. Po dosiahnutí účinku možno dávku
zmenšiť na polovicu (10 g prípravku na 10 m2).
V odpadových vodách z ošipárne použite 4 g prípravku na každých 1000 l odpadovej vody/deň. Po dosiahnutí
účinku sa môže dávka zmenšiť na polovicu t.j. 2 g prípravku Baycidal WP 25/1000 l odpadovej vody/deň.
B - proti potemníkovi maštaľnému Vmiešajte 250 g prípravku do 25 l vody. Postrek sa aplikuje na podstielky
bezprostredne po jej umiestnení v hydinárni. Uvedené množstvo stačí približne na 125 m2 plochy. V chovoch
brojlerov, kde je jen mala vrstva podstielky dostačuje toľko 1 ošetrenie. Kde sa používa vyšší vrstva je treba
ošetrenie opakovať po 3 týždňoch (3x – 5x).

Bezpečnostné opatrenia:
S23 Nevdychujte aerosóly.
S42 Počas postrekovania použite respirátor s B vložkou
S 35 Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste.
S 57 Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.
Pri práci s prípravkom je nutné použiť ochranný pracovný oblek, tvárový štít resp. ochranné okuliare, gumové
rukavice a gumové topánky. Pri práci je zakázané jesť, piť, fajčiť. Po skončení práce je nutné dôkladne si umyť
teplou vodou a mydlom ruky a kožu, ktorá prišla do styku s prípravkom.
Prípravok je horľaví. Prípady požiaru haste práškom, resp. penou, pieskom a CO2. Vodou je možné hasiť len
výnimočne a to v prípade, ak je možné zabrániť odtoku kontaminovanej hasiacej vody do verejnej kanalizácie,
zdrojov podzemnej vody a recipientov povrchových vôd. Pri požiarnom zásahu musí byť použitá ochrana
dýchacieho ústrojenstva, lebo pri horení prichádza k vzniku toxických látok (chlorovodík, kyanovodík, fluorovodík,
oxid uhoľnatý, oxid dusíku).
Karta bezpečnostných údajov je na žiadosť odborného užívateľa k dispozícii.
Prvá pomoc:
Po požití Vypláchnite ústa vodou. Udržujte postihnutého v teple a kľude. Vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc
Po nadýchaní – zabezpečiť pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.
Po zasiahnutí očí – tieto vyplachovať prúdom pitnej vody po dobu 10 – 15 minút. Ak začervenanie očí pretrváva,
zabezpečte očné vyšetrenie!
Po zasiahnutí pokožky - postihnuté miesta umyte teplou vodou a mydlom.
Pri otrave, alebo podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o zložení prípravku (syntetický pyretroid)
a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým
informačným centrom v Bratislave (tel. č. 02/5477 4166).
Skladovanie:
Prípravok skladujte v neporušenom originálnom obale v sklade suchom, hygienicky čistom, dobre vetrateľnom a
uzamknutom, oddelene od potravín, nápojov, krmív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok, pri
teplote do 30°C.
Chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a ohňom!
Doba použiteľnosti prípravku:
Pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch je doba používateľnosti 3 roky.
Zneškodnenie obalov a zvyškov:
Prázdne obaly od prípravku po dôkladnom vypláchnutí (aspoň 2 x vodou) a znehodnotení spáĺte v schválenej
spaľovni. Prípadné zvyšky prípravku spáĺte v schválenej spaľovni. Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné
prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom sódy a opláchnite vodou.

