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Kontaktni insekticid na osnovi piretrina naravnega izvora je namenjen za zmanjševanje številčnosti križastega in pasastega grozdnega sukača na trti ter kot manjša uporaba za zatiranje ameriškega škržatka, plodove vinske mušice, listnih
uši, resarjev oziroma rastlinjakovega ščitkarja na trti, paradižniku, jajčevcih, papriki, kumarah, solati in okrasnih rastlinah.
Sestava: Aktivna snov: piretrini 18,61 g/l (2% w/w), CAS št.: 8003-34-7

SKUPINA

3A

INSEKTICID

Pomožna sredstva: do 100% Formulacija: koncentrat za emulzijo (EC). Pred uporabo preberite navodilo za uporabo!
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v
skladu z navodili za uporabo. Prestreči razlito tekočino.
Odstraniti vsebino / posodo pri pooblaščenem zbiralcu
ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. Hraniti zunaj dosega otrok. Ne jesti, piti ali kaditi
med uporabo tega izdelka.

Način delovanja: FLORA VERDE je kontaktni insekticid,
ki vsebuje piretrin naravnega izvora in rastlinsko olje.
Odlikuje ga zelo hitro delovanje; učinek je takojšen.
NAVODILO ZA UPORABO
Glavne uporabe: FLORA VERDE se uporablja na trti za
pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zmanjševanje
številčnosti križastega in pasastega grozdnega sukača
(Lobesia botrana in Eupoecilia ambiguella) v 0,16%
koncentraciji (16 ml / 10 l vode na 100 m²) oziroma v
odmerku 1,6 l / ha ob porabi vode 1000 l / ha. Sredstvo
se uporabi ob pojavu škodljivih žuželk (v času izleganja
prvih ličink) oz. po napovedih opazovalno napovedovalne
službe za varstvo rastlin. V primeru močnejšega napada
se tretiranje čez 7-15 dni ponovi.
Fitotoksičnost: Če se sredstvo uporablja na predpisan
način, ni fitotoksično.
Karenca: Karenca za trto je 3 dni.
Manjše uporabe: FLORA VERDE se uporablja na:
a) trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za
zatiranje: Ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) v
0,16% koncentraciji (16 ml / 10 l vode na 100 m²) oziroma
v odmerku 1,6 l / ha ob porabi vode 1000 l /ha. Sredstvo
se prvič uporabi proti ličinkam takoj po končanem
cvetenju trte oz. po napovedih opazovalno napovedovalne
službe za varstvo rastlin. V primeru močnejšega napada
ali ugotovljene navzočnosti škodljivca se tretiranje čez
7-15 dni ponovi. Plodove vinske mušice (Drosophila
suzukii) v 0,16% koncentraciji (16 ml / 10 l vode na
100 m²) oziroma v od¬merku 1,6 l / ha ob porabi vode
1000 l / ha. Sredstvo se uporabi v skladu z napovedjo
opazovalno napovedoval¬ne službe za varstvo rastlin.
b) paradižniku in jajčevcih na prostem in v zaščitenih
prostorih za zatiranje listnih uši (Aphididae), resarjev
(Thrips spp.) in rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes
vaporariorum) v 0,2% koncentraciji (20 ml / 10l vode
na 125 m²) oziroma v odmerku 1,6 l / ha ob porabi
vode 800 l / ha. Sredstvo se uporabi ob pojavu
škodljivih žuželk.

c) papriki in kumarah v zaščitenih prostorih za
zatiranje listnih uši (Aphididae), resarjev (Thrips spp.)
in rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum)
v 0,2% koncentraciji (20 ml / 10 l vode na 125 m²)
oziroma v odmerku 1,6 l / ha ob porabi vode 800 l / ha.
Sredstvo se uporabi ob pojavu škodljivih žuželk.
d) solati za zatiranje listnih uši (Aphididae), resarjev
(Thrips spp.) in rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes
vaporariorum) na prostem v 0,27% koncentraciji (27 ml
/ 10 l vode na 167 m²) oziroma v odmerku 1,6 l / ha ob
porabi vode 600 l / ha ter v zaščitenih prostorih v 0,2%
koncentraciji (20 ml / 10 l vode na 167 m²) oziroma v
odmerku 1,18 l / ha ob porabi vode 600 l / ha. Sredstvo
se uporabi ob pojavu škodljivih žuželk.
e) okrasnih rastlinah na prostem in v zaščitenih prostorih
za zatiranje listnih uši (Aphididae), resarjev (Thrips spp.)
in rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum)
v 0,16% koncentraciji (16 ml / 10 I vode na 100 m²)
oziroma v odmerku 1,6 l / ha ob porabi vode 1000 l/ha.
Sredstvo se uporabi ob pojavu škodljivih žuželk.
Opozorilo: Učinkovitost in fitotoksičnost fitofarmacevtskega sredstva FLORA VERDE pri uporabi na zgoraj
navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato
odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega
sredstva FLORA VERDE na navedenih gojenih rastlinah
prevzame uporabnik.
Karenca: Karenca za trto, paradižnik, jajčevce, papriko,
kumare in solato je 3 dni. Za okrasne rastline karenca
ni potrebna.
Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se ne
priporoča.
Priprava sredstva za uporabo in uporaba: Pred uporabo
vsebino dobro pretresite. Pripravite samo toliko
škropiva kot ga boste porabili. Pripravljeno škropivo
uporabite takoj (ga ne shranjujte).

Opozorila: Rastline, je potrebno s sredstvom dobro
omočiti, tudi spodnjo stran listov. Priporoča se uporabo v
večernih urah in pri nižjih temperaturah zraka. Sredstva
se ne sme uporabljati v vročini in na neposredni sončni
svetlobi. Po potrebi se tretiranje ponovi čez najmanj
7 dni. S sredstvom se lahko na istem zemljišču
oziroma v zaščitenem prostoru tretira največ trikrat v
eni rastni sezoni. S sredstvom ali njegovo embalažo
ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti
ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti
onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na
kmetijskih zemljiščih in cestah. Pri tretiranju je treba
preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer
in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja
varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je
treba pri tretiranju trte, paradižnika in okrasnih rastlin
upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine
od meje brega voda 1. in 2. reda. Zaradi zaščite vodnih
organizmov je treba pri tretiranju jajčevcev in solate
upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine
od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od
meje brega voda 2. reda. Nevarno za čebele. Zaradi
zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati
rastlin med cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel.
Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela. Odstraniti
plevel pred cvetenjem.
Varstvo pri delu: Pri rokovanju s koncentriranim
sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in
čiščenju rezervoarja, med tretiranjem s traktorsko
nošeno / vlečeno škropilnico / pršilnikom za rastline
nizko nad tlemi ter med tretiranjem z ročno / oprtno
škropilnico za rastline nizko nad tlemi mora delavec
uporabljati primerne zaščitne rokavice. Med pripravo
škropilne mešanice in tretiranjem v zaščitenih
prostorih (rastlinjakih) za rastline visoko nad tlemi mora
delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni
kombinezon), zaščito za dihala in zaščitne rokavice.
Med pripravo škropilne mešanice in tretiranjem v
zaščitenih prostorih (rastlinjakih) za rastline nizko
nad tlemi mora delavec uporabljati primerno zaščitno
obleko (delovni kombinezon) in zaščito za dihala.
Trta, vrtnine: Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora
delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge
hlače, majica z dolgimi rokavi) in rokavice.
Okrasne rastline: Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora
delavec uporabljati rokavice.
Delovna karenca: Vstop na tretirano površino je
dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah
popolnoma posuši.
Znaki zastrupitve: Znaki zastrupitve pri ljudeh do sedaj
niso poznani. Če se pojavijo znaki, ki kažejo na možnost
zastrupitve, poklicati zdravnika in mu pokazati navodilo
za uporabo. Pri astmatiku lahko sredstvo povzroči
astmatični napad.
Prva pomoč in medicinski ukrepi ob nezgodi:
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne
iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro
prezračen prostor, sejo zavaruje pred mrazom oziroma
vročino in se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije.
Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno
embalažo in / ali navodilo za uporabo sredstva.
Pri vdihavanju: Ukrepati je treba tako, kot je navedeno v
odstavku »Splošni ukrepi«.
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev,
kožo se temeljito umije z vodo in milom. V primeru
draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred
ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati.

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki
prizadetega očesa in oko temeljito spere s čisto vodo.
Če draženje ne preneha, se je treba posvetovati z
zdravnikom ali okulistom.
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, prizadeti naj
popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Ne izziva
se bruhanja. Nezavestnemu se ne daje piti ničesar. Če
je možno, se zdravniku predloži navodila za uporabo.
Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba
osnovne življenjske funkcije. Specifičnega antidota ni.
Zdravljenje je simptomatično.
Navodilo za ravnanje v primeru izpusta sredstva v
okolje: Preprečiti razlitje v kanale in vodotoke. Razlito
sredstvo je potrebno posuti s peskom ali drugim
nevnetljivim absorbcijskim materialom ter nato
pobrati. V zaprtih prostorih tla sprati z vodo in čistilnim
sredstvom. Odpadne vode ne zlivati v odtočne kanale.
Kontaminiran absorbcijski material in odpadno vodo
oddati pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov.
Ravnanje z ostanki sredstva in odpadno embalažo:
Ostanke neporabljenega sredstva ali sredstvo, ki mu
je potekel rok uporabnosti, oddati pooblaščenemu
zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.
Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo
se lahko odstrani kot nenevaren odpadek. Tekočino
od izpiranja izliti v škropilno brozgo. Tako očiščeno
embalažo prepustiti pooblaščenemu zbiralcu odpadne
embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo
ravnati kot z nevarnim odpadkom.
Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno.
Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji.
Obseg jamstva: Proizvajalec jamči za kakovost
sredstva, dokler se prodaja v originalno zaprti
embalaži. Za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi
nestrokovne uporabe ali nepravilnega shranjevanja
sredstva, proizvajalec ne odgovarja.
Skladiščenje: Sredstvo shranjevati v originalni, dobro
zaprti embalaži, v suhem in dobro zračenem prostoru,
pri temperaturi med 5 in 50° C, zaščiteno pred toploto
in neposredno sončno svetlobo, ločeno od hrane,
pijače in krmil ter nedostopno otrokom.
Rok uporabe: 2 leti.
Datum proizvodnje in številka serije sta označena na
embalaži.
Številka odločbe: U34330-111/2015/3 z dne 21.4.2016,
MKGP Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin, z vsemi spremembami.
Proizvajalec: Copyr S.p.A., Via G. Stephenson 29,
20157 Milano, Italija.
Vsebina: označena na pakiranju.
BIOPLANTELLA FLORA VERDE 500 ml: Sredstvo se sme
prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj
iz fitomedicine.
BIOPLANTELLA FLORA VERDE 20 ml: Sredstvo se lahko
prodaja brez potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.
Distributer in zastopnik:
Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenia
Tel.: +386 1 75 58 152, unichem@unichem.si
www.unichem.si

