NOIR
немесе әрі қарай қайта өңдеу үшін зиянды қалдықтарға арналған контейнерге жинау керек.
Сатып алушының назарына:
Сатушы препараттың ыдыстық заттаңбада берілген химиялық сипаттамаға сәйкес келетініне кепілдік
береді, бірақ ол үшін препарат фабриканың жабық орамында сақталуы тиіс. Дұрыс сақтамаудың немесе
пайдалану ережелерін орындамаудың тікелей және жанама салдарлары үшін сатушы жауапкершілік
көтермейді. Дақылдың әлсіздігі, топырақ жағдайлары, сұрып, ауа-райы сияқты көптеген факторлар препарат тиімділігінің төмендеуіне не өңделген дақылдың зақымдалуына апарып соғуы мүмкін. Біз ондай
нәтижелер үшін өзімізге жауапкершілік артпаймыз.
Препараттың мемлекеттік тіркеу нөмірі: 1575, 2154, 2266

4) Суланатын ұнтақтар;
5) Су негізіндегі суспензия концентраттары;
6) Суда ерігіш концентраттар;
7) Суспензиялық эмульсиялар;
8) май негізінде жасалған суспензия концентраттары;
9) Эмульсия концентраттары;
10) ҮБЗ, жұқтырғыштар, майлар;
11) Ерігіш тыңайтқыштар;
12) Ауысуды қысқартуға арналған заттар.
Әрбір бөлшекті қосудан бұрын оның алдында қосылған бөлшектің толық ерігеніне көз жеткізу қажет!

Пестицидті қолдану реттілігі кестесі:
Мөлшерлері, зиянкестер және өңдеу уақыты / Дозировки, вредители и время обработки

Мақта көбелегі / Хлопковая
совка (Helicoverpa armigera)
және карадрина / Карадрина
(Spodoptera exigua)

Мақта /
Хлопчатник

Зиянкес / Вредитель

Дақыл /
Культура

Жүзім /
Виноград
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Вегетация кезеңінде
Опрыскивание в период
вегетации

0,40

Өңдеу уақыты/
Время обработки

Мөлшері, л/га (өңдеулер
саны) / Дозировка, л/га
(кратность обработок)

0,20-0,30 л/га
(екі реттен артық
өңдеуге
болмайды) /
(не более двух
обработок)

Жапырақ ширатқыш /
Листовертка Lobesia
(Polychrosis) botrana Schiff.)

PAGE 6
Алма
ағашы /
Яблоня

‰

Изготовитель: ДюПон де Немур (Франция) С.А.С. 82, рю де Виттелсхайм, 68700 Серне, Франция.
Дюпон Мобайл Мэнюфакчуринг Центр12650 Хайвэй 43 П.О. бокс 565 Эйксис, Алабама 36505-0565 США
Тел. 1-251-679-5300
И.Ай. Дюпон Индия Правет Лимитед Плот № 11, Вилэдж Манджусар, Джи. Ай. Ди. Си Савли, дистрикт
Вадодара, Гуджарат, Индия 391775 Тел. 91 2667 664000
И.Ай. Дюпон де Немур энд КомпаниВальдоста Мэнуфакчуринг Центр. 2509 Роки Форд Роад Вальдоста,
ГА 31601, США
Адрес в Казахстане: ТОО «Дюпон Казахстан», 050000, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Кунаева 77, 7-й этаж. Тел: +7 727 321-14-40. Факс: +7 727 321-14-41.
Регистрант: Дюпон Интернэшнл Оперейшнз Сарл,
2, Шемен дю Павийон, п/я 50, СН-1218, Ле Гранд-Саконнэ Женева - Швейцария.
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шеккен адамға есінен танып қалған жағдайда оған аузы арқылы ештеңе бермеу керек және оны құстыруға болмайды.Жұтып қойған жағдайда дереу дәрігерге қаралып, осы орамды не заттаңбаны көрсету
қажет.
Көзге тиген кезде: Көп мөлшерде сумен дереу шайып жіберіңіз. Егер тітіркенгені қоймаса, дәрігерге
қаралыңыз.Көзге тиген кезде: Сабындап көп мөлшерде сумен шайып жіберіңіз.
Деммен жұтқан кезде: Зардап шеккен адамды таза ауаға шығарыңыз. Ол тыныстамай жатса, қолдан
дем алдырыңыз (ең дұрысы аузына аузыңызбен ауа беру арқылы). Зақымданушы адам дәрігердің
байқауында болғаны жөн.
Дәрігерге арналған ақпарат: Белгілі антидот жоқ. Емдеу: бақылау – белгісіне қарай емдеу.
Алғашқы көмек көрсетілгеннен кейін медициналық мекемеге қаралу қажет.

Алма жемірі /
Яблонная плодожорка
(Carpocapsa pomonella),
жапырақ ширатқыш /
Листовертка

0,35-0,4 л/га
(екі реттен артық
өңдеуге болмайды) /
(не более двух
обработок)

‰
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Отличительное название пестицида (ядохимиката), фирма (регистрант).
Название: Авант®
Avaunt®
Внимание! Перед использованием полностью прочитать текст тарной этикетки и рекомендаций
по применению.
Использовать только согласно рекомендациям по применению.
Тщательно встряхнуть, перед тем как открыть упаковку с препаратом.
Авант®, КЭ (150 г/л индоксакарб)
Тарная этикетка
Қажет болған жағдайда Дюпон компаниясының Еуропадағы төтенше жағдайлар жөніндегі анықтамалық
қызметіне хабарласу керек. Орыс тілінде қызмет көрсету +1-703-2534236 телефоны арқылы жүргізіледі.
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Жұмыс ерітіндісін дайындау.
- Бүріккішті алдын ала жуып алыңыз.
- Ыдыстың ¾ -ін таза сумен толтырыңыз.
- Авант® салынған ыдысты біртекті суспензия пайда болғанға дейін мұқият сілкіңіз.
- Алдымен су құйылған бөлек ыдысқа салып, мұқият араластырып, Авант®тың қажетті көлемінің ерітіндісін дайындап алыңыз.
- Сол ерітіндіні бүріккіштің ыдысына құйып, араластырғышты іске қосыңыз. Бүріккіштің ыдысын сумен
толық толтырыңыз.
- Бүркуді жүргізу кезінде араластырғышты сөндірмеңіз.
- Ыдыстағы қоспаны дайындаған кезде бүріккіштің ыдысына алдымен Авант® қосылады.
- Ерітіндіні тек қажетті мөлшерде ғана дайындаңыз.
- Авант® тан босаған ыдысты мұқият тазалап, сумен жуып-шайып алып, суын бүріккіштің ыдысына құю керек.
Бак қоспаларын дайындаған кезде пестицидтер келесі ретпен араластырылады:
1) Суда еритін пакеттер;
2) Суда еритін түйіршіктер;
3) Суда ерігіш түйіршіктер;
Әсер ету механизмі.
Авант® зиянкестерді олардың ішегіне түскен кезде не зиянкеске тиген кезде жояды. Авант® зиянкестердің құрттарына қарсы әсер етеді, сондай-ақ овицидтік әсер береді. Авант®тың оң температуралық коэффициенті бар, басқаша айтқанда, жоғары температурада оның әсері күшейеді. Авант® жәндіктердің
жүйке жасушаларындағы натрий жолдарын тежейді. Уланғаннан кейін тез арада жәндік қозғала алмай
және қоректене алмай қалады. Сезімтал жәндіктер уланғаннан кейінгі 24-60 сағаттың ішінде өледі.
Зиянкестерден ықпалдастырылған қорғаныс.
Авант®ты зиянкестерден ықпалдастырылған қорғаныс үшін табысты тұрде қолдануға болады, себебі
Авант®тың пайдалы бунақаяқты жәндіктерге, тозаңдатқыш жәндіктер мен тоғышарларға зиянды әсері
жоқ.Түрлі дақылдар мен түрлі елдерде маңызды әрі пайдалы кенелер мен жәндіктердің құрамы әралуан
болып келеді. Авант® инсектицидін ықпалдастырылған қорғаныс үшін қолдану жөнінде сұрақтар туындаған жағдайда дистрибьютордан ақыл-кеңес алуыңызды өтінеміз.
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2

Күту кезеңі/
Период
ожидания

Өңдеу саны/
Количество
обработок

2

Алғашқы бүрку
жұлдызқұрттар шыға
бастағанда, ал келесі
өңдеулер араға 10-15 күн
салып жүргізіледі
/Опрыскивание в начале
отрождения гусениц.
Последующие обработки с
интервалом 10-15 дней

2

Алғашқы бүрку
жұлдызқұрттар шыға
бастағанда, ал келесі
өңдеулер араға 10-15 күн
салып жүргізіледі
/Опрыскивание в начале
отрождения гусениц.
Последующие обработки с
интервалом 10-15 дней

Өңдеуден жаңбыр жауғанға дейінгі мерзім.
Өсімдіктердің бетіне бүркілген Авант® құрғағаннан кейін (әдетте өңдеген соң 2 сағаттан кейін) өңделген
телімге жаңбыр жауса, өңдеуді қайталаудың керегі жоқ.

10

сақтау керек. Бұзылмаған зауыт орамында сақталған жағдайда препараттың тиімділігі 3 жыл бойы
толық сақталады.
Препаратты тасымалдаған кезде пестицидтерді тасымалдаудың әдеттегі ережелерін басшылыққа алу
керек.
Жеке қорғаныс құралдары.
Тыныс жолдарын қорғау: Бу мен шаңнан қорғануға арналған құрама сүзгіші бар респиратор.
Қолдарды қорғау: Қалыңдығы 0,4- 0,7 мм-лік нитрильдік қолғаптар. Қолғаптарды пайдалану мерзімі 480
минут. Өндіруші қоса берген қолғаптың өткізгіштігі мен беріктігі туралы нұсқаумен танысуыңызды сұраймыз. Сонымен қатар препаратты пайдаланған кездегі кесіп алу, қажалу қаупі және жұмыс істеу уақыты
сияқты ерекше жергілікті жағдайларды да назарға алыңыз.
Көздерді қорғау: қорғағыш көзілдірік.
Тері мен денені қорғау: қорғағыш киім.
Гигиена шаралары: Жұмыс арасындағы үзілістерде және препаратпен жұмыс істегеннен кейін бірден
қол жуу керек. Пайдаланған кезде тамақ, су ішуге және темекі шегуге болмайды. Қайта пайдаланардың
алдында кір болған жеке қорғаныс құралдарын шешіп, жуып алу керек.
Қорғаныс шаралары: Барлық қорғағыш киім-кешекті пайдаланар алдында тексеріп алу керек. Қорғаныс
киімі мен қолғаптар жыртылғанда не ластанған жағдайда, оларды ауыстыру керек.
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Төгіліп немесе шашылып қалған пестицидті (улы химикатты) зарарсыздандыру, препаратты
және оның ыдысын кәдеге жарату тәсілдері.
Лас орамды тұрмыстық қатты қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Препаратты не бүркілетін ерітіндіні кәріз жүйесіне төкпеңіз.
Түпнұсқа орамдағы пайдаланылмаған препаратты тек қалдықтарды жоюға уәкілетті ұйымдар арқылы
ғана жою қажет.
Қажет болған кезде бос, іші шайылған орамды зиянды қалдықтарды өңдейтін кәсіпорынға жіберу қажет

2. Жәндіктердің популяциясын бақылап отырып, Авант®ты экономикалық зиянды шекке жеткен кезде
қолданыңыз. Бір өңдеу жеткіліксіз болуы мүмкін.
3. Авант®тың мөлшерлері, өңдеулер арасындағы үзіліс және өңдеудің ұтымды мерзімдері бойынша ыдыстағы заттаңбада берілген кеңестерді орындаңыз
4. Авант® пайдалы жәндіктер мен кенелерге зиян келтірмейді, олар өңдеуден кейін қалып, өңдеу кезінде
жіберілген кездейсоқ ақаулар салдарынан қалған зиянкестермен күресуге көмектеседі. Пайдалы
жәндіктер мен кенелер төзімділік пайда болу қаупін азайтуға көмектеседі.

Басқа пестицидтермен (улы химикаттармен) үйлесімділігі.
Авант® флуфеноксурон, ендосульфан, феназаквин, циперметрин, хлорперифос, метомил, дельтаметрин,
имидоклоприд, диметоат, ацетомиприд, пропагрит, примикарб, деафентиурон, фенпропатрин, эндосульфан негізіндегі инсектицидтермен және диметоморф, гексоканазол, флусилазол, пенконазол, цимоксанил және фамоксадон негізіндегі фунгицидтермен үйлеседі.
Серіктестің ыдыстағы бак қоспасы жөніндегі заттаңбасымен мұқият танысып, қолдану жөніндегі ұсыныс-кеңестерге сәйкес әрекет етіңіз.
Өсімдіктер үшін улылығы.
Авант® дақылдардың түрлі сұрыптарында қолданылып тексерілді. Өсімдіктерге улы әсері болған жоқ.
Өсірілетін сұрыптардың көп екенін назарға ала отырып, қандай да бір нақты сұрыпта өсімдікке келтірілген улы әсері байқалған жағдайда Дюпон жауап бермейді.
Резистенттілік туындау ықтималдығы.
Бірқатар жәндіктердің кең қолданылатын инсектицидтерге төзімділігі дамиды. Төзімділік пайда болған
кезде препараттың ұсынылған мөлшерлері зиянкестер популяциясын зияндылықтың экономикалық шегінен төмен ұстаудан қалады.
Төзімділіктің қай уақытта басталатын болжау мүмкін емес, жергілікті кеңес беруші органдардан төзімділіктің алдын алу шаралары туралы сұрау қажет. Бірегей әсер ету механизмінің арқасында Авант® зиянкестердің төзімділігінің алдын алу қажет болатын жерлерді өңдеу үшін аса қолайлы болып табылады.
Авант®қа тұрақтылықтың пайда болуы байқалмағанымен, төменде берілген ұсыныс-кеңестер бұл инсектицидті тиімді қолдануды барынша ұзартады:
1. Авант®ты мүмкіндігінше басқа химиялық санатқа жататын инсектицидтермен (мысалы, карбаматтармен, перитроидтермен, фосфорлы органикалық инсектицидтермен, несепнәр ацилімен) алмастырып
отырыңыз.

Бүріккішті тазарту.
Бүріккішті әрдайым таза ұстау қажет. Бүріккішті өндірушінің нұсқауларына сәйкес жуып тұру керек.
Авант®пен өңдеуді аяқтағаннан кейін дереу бүріккішті жұмыс ерітіндісінің қалдықтарынан толық босату
керек. Бүріккіштің ыдысын таза сумен жуып, штангаларды, майтүтіктерді, тозаңдатқыштарды 3 қайтара
жуу қажет.
Жуғаннан кейін суды су көздері мен қоршаған ортаны ластамайтындай етіп пайдаланыңыз. Мысалы,
сол сумен мақта, жүзім егістігін немесе алма ағаштарын бүркіп жіберіңіз.

Қолданыс аясы: Ауыл шаруашылығы өндірісіне арналған.

Дюпон компаниясының сауда белгісі/ Торговый знак компании Дюпон.

Өндіруші: ДюПон де Немур (Франция) С.А.С. 82, рю де Виттелсхайм, 68700 Серне, Франция.
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Ұсынылған мөлшерді және өңдеулер санын ұлғайтуға болмайды.
Препаратты мақтаға 0,4 л/га аспайтын мөлшерде және ең артығы төрт рет, жүзімге 0,3 л/га мөлшерінен
және екі реттен асырмай, алмаға 0,4 л/га мөлшерінен және екі реттен асырмай қолданыңыз.
Жұмыс сұйықтығының шығыс көлемі мақта мен жүзім егістігі үшін 400 л/га, алма үшін 300-1000 л/га құрайды.
Жұмыс сұйықтығының шығыс көлемін өңделетін дақылды тегіс жабу үшін есептеп белгілеу қажет.
Өңдеулердің арасындағы үзіліс 10-15 күнді құрайды және зиянкестер саны мен ауа-райы жағдайына
байланысты болып келеді.
Авант® жер үсті өңдеу жолымен қолданылады. Алдын ала калибрленген және жұмыс сұйықтығының
қажетті шығысына бапталған бүріккіш жабдықты пайдалану керек.
Пестицидтің (улы химикаттың) және жұмыс ерітіндісінің арналымы, қолдану технологиясы,
шығыс нормасы.
Авант® – Мақтадағы мақта көбелегімен (Helicoverpa armigera) және карадринамен (Spodoptera exigua),
жүзім шоғындағы жапырақ ширатқышпен (Lobesia botrana Schiff) алма жемірімен (Carpocapsa pomonella)
және алманың жапырақ ширатқышымен күресуге арналған инсектицид.
Пестицидтің (улы химикаттың) препараттық түрі.
эмульсия құрамасы (э.қ.)

Механикаландырылған жұмыстар жағдайында егістікке шығу мерзімі 4 күн, ал қолмен бүрку жағдайында 10 күн құрайды.
Қорғау әсерін беретін кезеңі: 10 күн.
Селективтілігі: мақта, жүзімдік, және алма үшін талғамды болып келеді.
Әсер ету жылдамдығы: Өңделген соң бірнеше сағаттан кейін жұлдызқұрттар тамақтануын тоқтатады,
қимылсыздық байқалады және өсімдіктен құлайды. Препарат ағзаға тускеннен кейін 24-26 сағаттан соң
жұлдызқұрт өледі.
Дақылдың төзімділігі: алма, жүзім шоғыры, мақта дақылдары Авант®тың әсеріне төзімді.
Қолдану технологиясы.

Әсер ететін заттың в 1 г/л немесе г/кг көлеміндегі мөлшері (тірі жасушалар немесе олардың
тіршілік әрекеті өнімдерінің титрі, вирустық түйіршік, қоспалар титрі).
150 г/л
Әсер ететін зат (ISO бойынша) немесе микроорганизмнің түрлік атауы, штамның не изоляттың
атауы.
Индоксакарб
®

И.Ай. Дюпон де Немур энд Компани
Вальдоста Мэнуфакчуринг Центр. 2509 Роки Форд Роад Вальдоста, ГА 31601, США
И.Ай. Дюпон Индия Правет Лимитед Плот № 11, Вилэдж Манджусар, Джи. Ай. Ди. Си Савли, дистрикт
Вадодара, Гуджарат, Индия 391775 Тел. 91 2667 664000

ИНСЕКТИЦИД

Дюпон Мобайл Мэнюфакчуринг Центр
12650 Хайвэй 43 П.О. бокс 565 Эйксис, Алабама 36505-0565 США Тел. 1-251-679-5300
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Тіркеуші: Дюпон Интернэшнл Оперейшнз Сарл,
2, Шемен дю Павийон, п/ж 50, СН-1218, Ле Гранд-Саконнэ Женева - Швейцария.
Қазақстандағы мекенжайы: «Дюпон Қазақстан» ЖШС,
050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Қонаев көш., 77, 7-қабат.
Тел: +7 727 321-14-40. Факс: +7 727 321-14-41.
Пестицидтің (улы химикаттың) айрықша атауы, фирма (тіркеуші).
Атауы: Авант®
Avaunt®
Авант®, КЭ (150 г/л индоксакарб)
Пестицидті (улы химикатты) тасымалдау, сақтау, қолдану жөніндегі ұсыныс-кеңестер

Пестицидті (улы химикатты) тасымалдау, сақтау және қолдану кезіндегі сақтық шаралары.
Тыныс органдарын, көзді, теріні қорғауға арналған жеке қорғаныс құралдарын қолданбай препаратпен
жұмыс істеуге тыйым салынады. Препаратпен жұмыс істеген кезде жеке гигиена талаптарын сақтау
қажет. Жұмыста үзіліс жасаған кезде және препаратпен жұмыс істеп болған соң дереу беті-қолыңызды
жуыңыз. Оны пайдалану кезінде тамақтануға, сусын ішуге немесе темекі шегуге болмайды. Препаратпен
тыныс алудан, оның теріге, көзге, ауызға және киімге тигізуден сақтаныңыз. Ластанған киім-кешегіңізді,
соның ішінде іш киіміңізді және қолғабыңызды шешіп, жуыңыз. Жеке қорғаныс құралдары жуылған суды
жергілікті және ұлттық ережелерге сай жойыңыз.Бос орамды қайта пайдалануға болмайды.
Құрғақ әрі салқын жерде жабық зауыт орамында сақтау қажет. Сақтаудың температуралық шектері:
+4 ºС - +30 ºС. Азық-түліктен, жемнен, тұқымнан аулақ сақтау қажет. Балаларға қолжетімсіз жерде

Не превышайте рекомендованную дозировку и количество обработок.
Применяйте препарат на хлопчатнике не более двух раз в дозе не превышающей 0,4 л/га, на винограднике не более двух раз в дозе не превышающей 0,3 л/га, на яблоне не более двух раз в дозе не превышающей 0,4 л/га.
Объём расхода рабочей жидкости составляет 400 л/га для хлопчатника и виноградников, для яблони
300-1000 л/га. Объём расхода рабочей жидкости необходимо устанавливать для достижения равномерного покрытия обрабатываемой культуры.
Интервал между обработками составляет 10- 15 дней и зависит от численности вредителей и климати-
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Препаративная форма пестицида (ядохимиката).
Концентрат эмульсии (к.э.)
Назначение, технология применения, норма расхода пестицида (ядохимиката) и рабочей жидкости.
Авант® – инсектицид для борьбы с хлопковой совкой (Helicoverpa armigera) и карадриной (Spodoptera exigua) на хлопчатнике, гроздевой листовертки (Lobesia botrana Schiff.) на винограднике, яблонной плодожоркой (Carpocapsa pomonella) и листовертками на яблоне.
Содержание действующего вещества в г/л или г/кг (титр живых клеток или продукта их жизнедеятельности).
150 г/л
Действующее вещество (по ISO) или видовое название микроорганизма, название штамма или
изолята.
Индоксакарб
Область применения: Для сельскохозяйственного производства.
Флора мен фаунаның пайдалы нысандарын қорғау жөніндегі ұсыныс-кеңестер.
Авант®тың бал аралар мен түкті араларға улы әсері көп емес. Дегенмен, Авант®ты тозаңдатқыш жәндіктердің белсенділігі оянбаған кезде (мысалы, таңертең не кешке) қолданған дұрыс.Судағы организмдер
үшін улы.
Авант®пен өңдеген кезде оның көрші дақылдарға ауысуына жол бермеу керек.
Пестицидпен (улы химикатпен) жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары.
Тыныс органдарын, көзді, теріні қорғауға арналған жеке қорғаныс құралдарын қолданбай препаратпен
жұмыс істеуге тыйым салынады.
Препаратпен жұмыс істеген кезде жеке гигиена талаптарын сақтау қажет. Жұмыс ерітіндісін дайындау
және оны бүрку кезінде тамақтануға, сусын ішуге немесе темекі шегуге болмайды.
Тотықпайды.
Тұтанбайды.
Жарылмайды.
Ұшпа зат емес.
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Уланған кезде алғашқы көмек беру.
Жұтып қойған кезде: Дәрігерге қаралу керек немесе Улану жағдайларында жәрдем беру орталығына
қаралу қажет. Бір не екі стакан су ішіп, саусағыңызбен тіліңіздің түбін басып, құсуға тырысыңыз. Зардап

Способы обезвреживания пролитого или рассыпанного пестицида (ядохимиката).
Не выбрасывайте загрязнённую упаковку вместе в домашние твёрдые отходы.
Не выливайте препарат или опрыскивающий раствор в канализационную систему.
Уничтожать неиспользованный препарат в оригинальной упаковке только через организации, уполномоченные за уничтожение отходов.
Когда необходимо, пустую, ополоснутую изнутри упаковку необходимо отправить на предприятие по
переработке вредных отходов или собрать в контейнер для вредных отходов для дальнейшей переработки.
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Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом прохладном месте. Температурные пределы хранения:
+4 °С - +30 °С. Хранить вдали от продуктов питания, кормов, семян. Хранить в местах недоступных
детям. Хранить в местах доступных только аттестованным сотрудникам. При хранении в ненарушенной
заводской упаковке препарат полностью сохраняет свою эффективность в течение 3 лет.
При транспортировке препарата следует руководствоваться обычными правилами перевозки пестицидов.
В случае необходимости обращаться в справочную службу по чрезвычайным ситуациям компании Дюпон
в Европе. Обслуживание на русском языке по телефону +1-703-2534236.
Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.
При работе с препаратом необходимо соблюдать правила личной гигиены. Мойте руки и лицо перед перерывом в работе и сразу после обращения с препаратом. При использовании нельзя есть, пить или курить. Избегать вдыхания, попадания на кожу, в глаза, в рот и на одежду. Снимите и выстирайте
загрязнённую одежду и перчатки, в том числе и внутри. Уничтожьте воду, использованную при промывке
индивидуальных средств защиты, согласно местным и национальным правилам.Не использовать повторно пустую упаковку.

Меры предосторожности при хранении, транспортировке и применении пестицида (ядохимиката).
Токсичность (указывается класс опасности).
3 класс опасности (умеренно опасное соединение).
Классифицируется как вредный, раздражитель.Вреден при вдыхании.Вреден при проглатывании.
Ограничения.
Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.
Запрещено применение авиаспособом.
Запрещено применение препарата в водоохранной зоне рыбохозяйственных водоёмов.
Не обрабатывать культуры, находящиеся в стрессовом состоянии.
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Срок ожидания для каждой культуры.
Хлопчатник – 14 дней
Виноградник – 10 дней.
Яблоня – 10 дней.
Необходимо проводить обработки, чередуя Авант® с инсектицидами другой химической группы и другим
механизмом действия. (см. раздел «Возможность возникновения резистентности»).
Срок выхода для механизированных работ 4 дня, для ручных – 10 дней.
ческих условий.Авант® применяется путём наземной обработки. Необходимо использовать опрыскивающее оборудование предварительно откалиброванное и настроенное на нужный расход рабочей жидкости.
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Условия хранения.
Хранить препарат в сухом, темном помещении при температуре от +4 °С - +30 °С.

Изготовитель:
ДюПон де Немур (Франция) С.А.С. 82, рю де Виттелсхайм, 68700 Серне, Франция.
Дюпон Мобайл Мэнюфакчуринг Центр12650 Хайвэй 43 П.О. бокс 565 Эйксис, Алабама 36505-0565 США
Тел. 1-251-679-5300
И.Ай. Дюпон Индия Правет Лимитед Плот № 11, Вилэдж Манджусар, Джи. Ай. Ди. Си Савли, дистрикт
Вадодара, Гуджарат, Индия 391775 Тел. 91 2667 664000
И.Ай. Дюпон де Немур энд КомпаниВальдоста Мэнуфакчуринг Центр. 2509 Роки Форд Роад Вальдоста,
ГА 31601, США

Срок годности: 3 года
Гарантийный срок хранения: 3 года.
Маркировка (включая знак опасности) UN № 3082, Класс 9.
Номер государственной регистрации препарата:
1575, 2154, 2266
Рекомендации по транспортировке, хранению, применению и обезвреживаниюпестицида (ядохимиката)

Область применения: Для сельскохозяйственного производства.
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Концентрация (в г/л или г/кг) (титр живых клеток или продукта их жизнедеятельности, титр
вирусных телец, включений).
150 г/л

Регистрант:
Дюпон Интернэшнл Оперейшнз Сарл,
2, Шемен дю Павийон, п/я 50, СН-1218, Ле Гранд-Саконнэ Женева - Швейцария.

Препаративная форма пестицида (ядохимиката).
Концентрат эмульсии (к.э.)

Зиянкес /
Вредитель

Өңдеу уақыты/ Время
обработки

Мөлшері, л/га
(өңдеулер саны) / Дозировка,
л/га (кратность обработок)

2
Өңдеу саны/
Количество
обработок
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14
Күту кезеңі/
Период
ожидания

Мөлшерлері, зиянкестер және өңдеу уақыты / Дозировки, вредители и время обработки

Таблица регламентов применения пестицида:
Перед добавлением каждого компонента необходимо убедиться, что предыдущий полностью растворился!

Информация для врача: нет известного антидота. Терапия: наблюдение - симптоматическое лечение.
После оказания первой помощи необходимо обратиться в медицинское учреждение.
В случае необходимости обращаться в справочную службу по чрезвычайным ситуациям компании
Дюпон в Европе. Обслуживание на русском языке по телефону +1-703-2534236.
Меры предосторожности при транспортировке, хранении и применении пестицида (ядохимиката).
Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.
При работе с препаратом необходимо соблюдать правила личной гигиены. Мойте руки и лицо перед
перерывом в работе и сразу после обращения с препаратом. При использовании нельзя есть, пить или
курить. Избегать вдыхания, попадания на кожу, в глаза, в рот и на одежду. Снимите и выстирайте загрязнённую одежду и перчатки, в том числе и внутри. Уничтожьте воду, использованную при промывке
индивидуальных средств защиты, согласно местным и национальным правилам.Не использовать повторно пустую упаковку.
Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом прохладном месте. Температурные пределы хранения:
+4 ºС - +30 ºС. Хранить вдали от продуктов питания, кормов, семян. Хранить в местах недоступных
детям. При хранении в ненарушенной заводской упаковке препарат полностью сохраняет свою эффективность в течение 3 лет.
При транспортировке препарата следует руководствоваться обычными правилами перевозки пестицидов.
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Средства индивидуальной защиты.
Защита органов дыхания: Респиратор с комбинированным фильтром для защиты от паров и пыли.
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Дақыл /
Культура

Вегетация
кезеңіндеОпрыскивание в
период вегетации

0,40
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Возможность возникновения резистентности.
У некоторых насекомых развивается устойчивость к широко применяемым инсектицидам. При возникновении устойчивости рекомендованные дозировки препарата перестают удерживать популяцию вредителей ниже экономического порога вредоносности.
Начало возникновения устойчивости не может быть предсказано, необходимо спрашивать местные
консультирующие органы о мерах по предотвращению устойчивости. Благодаря своему уникальному
механизму действия Авант® идеально подходит для обработок, где необходимо предотвращать устойчивость вредителей. Хотя не обнаружено появления устойчивости к Авант®у, ниже приведённые рекомендации помогут максимально продолжить эффективное применение этого инсектицида:
1. По возможности чередуйте Авант® с инсектицидами, принадлежащими к другому химическому
классу (например, карбаматы, перитроиды, фосфорорганические инсектициды, ацил мочевины).
2. Наблюдайте за популяцией насекомых и применяйте Авант® при достижении экономического порога
вредоносности. Может потребоваться более одной обработки.
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Фитотоксичность.
Авант® проверялся на разных сортах культур. Фитотоксичность отсутствовала. Принимая во внимание
большое количества выращиваемых сортов, Дюпон не отвечает за фитотоксичность, которая может
проявиться на каком-то конкретном сорте.
Совместимость с другими пестицидами (ядохимикатами).
Авант® совместим с инсектицидами и акарицидами на основе флуфеноксурона, ендосульфана, феназаквина, циперметрина, хлорперифоса, метомила, дельтаметрина, имидоклоприда, диметоата, ацетомиприда, пропагрита, примикарба, деафентиурона, фенпропатрина, эндосульфана, с фунгицидами на
основе диметоморфа, гексоканазола, флусилазола, пенконазола, цимоксанила и фамоксадона.
Внимательно ознакомьтесь с тарной этикеткой партнёра по баковой смеси и следуйте рекомендациям
по применению.

Механизм действия.
Авант® уничтожает вредителей при попадании в кишечник или при контакте с вредителем. Авант®
действует против личинок вредителей, а также проявляет овицидное действие. Авант® имеет положительный температурный коэффициент, другими словами, он усиливает своё действие при высокой температуре. Авант® блокирует натриевые каналы в нервных клетках насекомых. После интоксикации
насекомые быстро перестают передвигаться, а также питаться. Чувствительные насекомые погибают
в течение 24-60 часов после интоксикации.
Технология применения.
Приготовление рабочего раствора.
- Предварительно промойте опрыскиватель.

3. Следуйте рекомендациям тарной этикетки по дозировкам, интервалу между обработками и оптимальным срокам обработки Авант®ом.
4. Авант® не вредит полезным насекомым и клещам, которые остаются после обработки и помогают
бороться с вредителями, оставшимися при возникновении случайных погрешностей при обработке. Полезные насекомые и клещи помогают уменьшить риск возникновения устойчивости.

Мақта /
Мақта көбелегі /
Хлопчатник
Хлопковая совка
(Helicoverpa armigera)
және карадрина /
Карадрина
(Spodoptera exigua)

2

Скорость воздействия: Через несколько часов после обработки гусеницы прекращают питаться, становятся неподвижными и опадают с растений. Гибель гусениц наступает через 24- 60 часов после потребления препарата.

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны.
Авант® малотоксичен для пчёл, шмелей. Но лучше все-таки применять Авант®, когда насекомые опылители не активны (например, рано утром или поздно вечером).Токсичен для водных организмов.
При обработке Авант®ом необходимо избегать сноса на соседние культуры.

0,20-0,30 л/га
(екі реттен артық өңдеуге
болмайды) /
(не более двух обработок)

Жапырақ ширатқыш /
Листовертка Lobesia
(Polychrosis) botrana
Schiff.)

Жүзім /
Виноград

Селективность: избирателен для хлопчатника, виноградника, яблони.

При приготовлении баковых смесей пестициды смешивают в следующей последовательности:
1) Водорастворимые пакеты;
2) Водорастворимые гранулы;
3) Водно-диспергируемые гранулы;
4) Смачивающиеся порошки;
5) Концентраты суспензий на водной основе;
6) Водорастворимые концентраты;
7) Суспензионные эмульсии;
8) Концентраты суспензий на масляной основе;
9) Концентраты эмульсии;
10) ПАВы, прилипатели, масла;
11) Растворимые удобрения;
12) Вещества для сокращения сноса.
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Меры безопасности при работе с пестицидом (ядохимикатом).
Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.
При работе с препаратом необходимо соблюдать правила личной гигиены. При приготовлении рабочего
раствора и опрыскивании запрещается принимать пищу, пить и курить.
Некоррозионный.Невоспламеняющийся.Невзрывчатый.Нелетучий.

2

Алғашқы бүрку
жұлдызқұрттар шыға
бастағанда, ал келесі
өңдеулер араға 10-15 күн
салып жүргізіледі
/Опрыскивание в начале
отрождения гусениц.
Последующие обработки с
интервалом 10-15 дней
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Толерантность культур: Яблоня, виноградная лоза, хлопчатник толерантны к действию Авант®.
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К сведению покупателя:
Продавец гарантирует, что препарат соответствует химическому описанию, приведённому на тарной
этикетке, при условии хранения в закрытой фабричной упаковке. Продавец не несёт ответственности
за прямые и косвенные последствия неправильного хранения или несоблюдения правил использования.

0,35-0,4 л/га
(екі реттен артық өңдеуге
болмайды) /
(не более двух обработок)

Интегрированная защита от вредителей.
Авант® может успешно применяться в интегрированной защите от вредителей, так как Авант® не оказывает вредное воздействие на полезных членистоногих насекомых, опылителей и паразитов насекомых. Состав важных полезных клещей и насекомых различен на разных культурах и в разных странах.
При возникновении вопросов по применению инсектицида Авант® в интегрированной защите от вредителей, пожалуйста, обращайтесь за консультациями к дистрибьютору.
Срок от обработки до дождя.
Если на обработанном участке прошёл дождь после высыхания Авант®а на поверхности растений
(обычно 2 часа после обработки), то нет необходимости повторять обработку.
Очистка опрыскивателя.
Необходимо всегда поддерживать опрыскиватель в чистом состоянии. Проводите промывку опрыскивателя согласно рекомендациям производителя.
Сразу после окончания обработки Авант®ом необходимо полностью освободить опрыскиватель от остатков рабочего раствора. Промыть бак опрыскивателя чистой водой, 3 раза промыть штанги, шланги, распылители.
Используйте воду после промывки таким образом, чтобы не загрязнять источники воды и окружающую
среду. Например, опрысните ей участок хлопчатника, виноградника или яблони.
‰
Период защитного действия: 10 дней.

Алма ағашы /
Алма жемірі /
Яблоня
Яблонная плодожорка
(Carpocapsa
pomonella), жапырақ
ширатқыш /
Листовертка

- Заполните бак опрыскивателя на ¾ чистой водой.
- Тщательно встряхните ёмкость с Авант®ом до образования однородной суспензии.
- Приготовьте сначала раствор необходимого количества Авант®а в отдельной ёмкости с водой, тщательно перемешав
- Вылейте этот раствор в бак опрыскивателя, включите мешалку. Полностью заполните бак опрыскивателя водой.
- Не выключайте мешалку во время проведения опрыскивания.
- Когда готовится баковая смесь, в бак опрыскивателя сначала добавляется Авант®.
- Приготавливайте только необходимое количество раствора.
- Ёмкость из-под Авант® а необходимо тщательно опорожнить, промыть водой и вылить в бак опрыскивателя.

Срок выхода для механизированных работ 4 дня, для ручных – 10 дней.
Способы обезвреживания пролитого или рассыпанного пестицида (ядохимиката), утилизации
препарата и тары из-под него.
Не выбрасывайте загрязнённую упаковку вместе в домашние твёрдые отходы.
Не выливайте препарат или опрыскивающий раствор в канализационную систему.
Уничтожать неиспользованный препарат в оригинальной упаковке только через организации, уполномоченные за уничтожение отходов.
Когда необходимо, пустую, ополоснутую изнутри упаковку необходимо отправить на предприятие по
переработке вредных отходов или собрать в контейнер для вредных отходов для дальнейшей переработки.

Алғашқы бүрку
жұлдызқұрттар шыға
бастағанда, ал келесі
өңдеулер араға 10-15 күн
салып жүргізіледі
/Опрыскивание в начале
отрождения гусениц.
Последующие обработки с
интервалом 10-15 дней

Не превышайте рекомендованную дозировку и количество обработок.
Применяйте препарат на хлопчатнике не более двух раз в дозе не превышающей 0,4 л/га, на винограднике не
более двух раз в дозе не превышающей 0,3 л/га, на яблоне не более двух раз в дозе не превышающей 0,4 л/га.
Объём расхода рабочей жидкости составляет 400 л/га для хлопчатника и виноградников, для яблони
300-1000 л/га. Объём расхода рабочей жидкости необходимо устанавливать для достижения равномерного покрытия обрабатываемой культуры.
Интервал между обработками составляет 10- 15 дней и зависит от численности вредителей и климатических условий.Авант® применяется путём наземной обработки. Необходимо использовать опрыскивающее оборудование предварительно откалиброванное и настроенное на нужный расход рабочей
жидкости.
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Назначение, технология применения, нормы расхода пестицида (ядохимиката) и рабочей жидкости.
Авант® – инсектицид для борьбы с хлопковой совкой (Helicoverpa armigera) и карадриной (Spodoptera
exigua) на хлопчатнике, гроздевой листовертки (Lobesia botrana Schiff.) на винограднике, яблонной плодожоркой (Carpocapsa pomonella) и листовертками на яблоне.

Адрес в Казахстане:
ТОО «Дюпон Казахстан», 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева 77, 7-й этаж. Тел: +7
727 321-14-40. Факс: +7 727 321-14-41.
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Действующее вещество (по ISO) или видовое название микроорганизма, название штамма
или изолята.
Индоксакарб

Отличительное название пестицида (ядохимиката), фирма (регистрант).
Название: Авант®
Avaunt®

Защита рук: Нитрильные перчатки толщиной 0,4- 0,7 мм. Срок использования перчаток 480 минут. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией, касающейся проницаемости и прочности перчаток, приложенную производителем. Также принимайте во внимание особые местные условия, при которых
используется препарат, такие как опасность порезов, протирания и время контакта.
Защита глаз: защитные очки.
Защита кожи и тела: защитный костюм
Меры гигиены: Мыть руки перед перерывами в работе и сразу после обращения с препаратом. При использовании не принимать пищу, не пить и не курить. Перед повторным использованием снять и вымыть загрязнённые индивидуальные средства защиты.
Защитные меры: Всю защитную одежду необходимо осмотреть перед использованием. Необходимо заменить защитную одежду и перчатки в случае их повреждения или загрязнения.

Номер государственной регистрации препарата: 1575, 2154, 2266

Первая помощь при отравлении.
При проглатывании: Обратиться к врачу или Центр помощи при отравлениях. Выпить один или два стакана воды и вызвать рвоту нажатием пальцем на корень языка. Не давать ничего через рот и не вызывать рвоту, если пострадавший без сознания.В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу
и показать эту упаковку или этикетку.
При попадании в глаза: Промыть глаза большим количеством воды. Если раздражение не проходит,
обратиться к врачу.При попадании в глаза: Смыть большим количеством воды с мылом.
При вдыхании: Переместить пострадавшего на свежий воздух. Если отсутствует дыхание, провести искусственное дыхание (лучше рот в рот). Находиться под наблюдением врача.

Авант®, КЭ (150 г/л индоксакарб)
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Много факторов, таких как культура под стрессом, почвенные условия, сорт, погодные условия, могут
приводить к уменьшению эффективности препарата или повреждению обрабатываемой культуры. Мы
не принимаем на себя обязательства за такие результаты.
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PAGE 27

0715120 K-38291 Base.qxp 20/08/15 10:54 Page1
K-38291/31508 (AVAUNT 150 EC) - KAZAKHSTAN - BASE

® Дюпон компаниясының сауда белгісі/Торговый знак компании Дюпон.

K-38291/31508 (AVAUNT 150 EC)
KAZAKHSTAN
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