Пестицидті (улы химикатты) тасымалдау, сақтау, қолдану және зарарсыздандыру
жөніндегі ұсыныс-кеңестер

Ыдыстағы заттаңба
ЛАННАТ®, СҰ (250 г/кг метомила)
1А IRAC тобындағы инсектицид
Пайдаланар алдында мұқият оқып шығыңыз!

K-38662/31602 (FRONT) - KAZAKHSTAN

Пестицидтің (улы химикаттың) айрықша атауы, фирма (тіркеуші):
Атауы: ЛАННАТ®
LANNATE®

ЛАННАТ , СҰ (250 г/кг метомила)
1А IRAC тобындағы инсектицид
®

Пестицидтің (улы химикаттың) айрықша атауы, фирма (тіркеуші)
Атауы: ЛАННАТ®
LANNATE®

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

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

Өндіруші: Дюпон де Немур (Франция) С.А.С. Мекенжайы: 82, руе де Вителшайм, БП 9,
Серне СЕДЕКС, Франция Телефон: 333 89 38 38 38 Факс: 333 89 38 39 40
Дюпон Тайвань Лтд – Лангтан Плант №.801, Сек. 2, Янгтонг Роад, Санхе Вилладж,
Лангтан Дистрикт, Таоюан Сити, Тайвань, Республика Китай.

Өндіруші: Дюпон де Немур (Франция) С.А.С. Мекенжайы: 82, руе де Вителшайм, БП 9, Серне СЕДЕКС,
Франция Телефон: 333 89 38 38 38 Факс: 333 89 38 39 40
Дюпон Тайвань Лтд – Лангтан Плант №.801, Сек. 2, Янгтонг Роад, Санхе Вилладж, Лангтан Дистрикт, Таоюан Сити,
Тайвань, Республика Китай.

ООО Дюпон Мексика 45,5 км шоссе Мехико – Толука Район Хуарес 52740 Окойоакак Штат - Мехико Мексика.
Қолданыс аясы: Ауыл шаруашылығы өндірісіне арналған.
Әсер ететін зат (ISO бойынша) немесе микроорганизмнің түрлік атауы, штамның не изоляттың атауы.
Метомил
Әсер ететін заттың 1 г/л немесе г/кг көлеміндегі мөлшері (тірі жасушалар немесе олардың тіршілік әрекеті
өнімдерінің титрі).
250 г/кг
Пестицидтің (улы химикаттың) препараттық түрі.
Суланатын ұнтақ (СҰ).
Пестицидтің (улы химикаттың) және жұмыс ерітіндісінің арналымы, қолдану технологиясы, шығыс нормасы.
Алма ағашы, жүзім, өрік, қызанақ, пияз, орамжапырақ, қияр және мақтаның зиянкестерімен күресуге арналған
инсектицид.
Қолданылатын мөлшері мен өңдеулер санын ұсынылғаннан арттырмаңыз.
Препаратты алма, өрік және мақтаға 1,8 кг/га мөлшерінен арттырмай; жүзім, қызанақ, пияз, орамжапырақ және қиярда
1,0 кг/га мөлшерінен арттырмай қолданыңыз. Өңдеулердің саны – 2 реттен аспайды.
Жұмыс ерітіндісінің шығысы: Алма, өрік үшін – 800-1500 л/га; жүзім үшін – 600-1000 л/га; қызанақ, пияз, орамжапырақ,
қияр, мақта үшін – 200-400 л/га.
Зиянкестер пайда болған кезде, әдетте жұмыртқа салу – алғашқы дернәсілдері пайда болған кезеңінде ерте бүрку.
Қара күйе, біте, минераларға қарсы – ересек дарақтары пайда болғанда.
Өңдеулердің уақыт аралығы – 7-14 күн.
Адамдардың өңделген егістікке қауіпсіз шығу мерзімі – механикаландырылған жұмыстарды орындау үшін – 3 күн, қол
еңбегі үшін – 10 күн.
Әрбір дақыл үшін күту мерзімдері.
Алма ағашы, өрік ағашы – 7 күн.
Жүзім – 14 күн.
Қызанақ, қияр – 5 күн.
Пияз, орамжапырақ, мақта – 15 күн.
Шектеулер.
Пероралдық (ауыз қуысы арқылы) және ингаляциялық (тыныс жолдары арқылы) улану қаупіне, шырышты қабатты
тітіркендіру әсерін беруіне байланысты бұл препаратпен арнайы кәсіптік даярлықтан өткен адамдар ғана жұмыс істеуі
тиіс. Метомил –антихолинэстераздық әсер беретін карбамат. Дәрігер қарсы көрсетілімі бар деп белгілеген жағдайда
бұл затпен жұмыс істемеңіз.
Тыныс органдарын, көзді, теріні қорғауға арналған жеке қорғаныс құралдарын қолданбай препаратпен жұмыс істеуге
тыйым салынады.
Жеке қосалқы шаруашылықта қолдануға тыйым салынады.
Авиациялық тәсілмен өңдеу үшін қолдануға тыйым салынады.
Препаратты балық шаруашылығы су қоймаларының санитариялық аймағында қолдануға тыйым салынады.
Улылығы (қауіптілік санаты көрсетіледі).
Қауіптіліктің 2-санаты (қауіпті)
Пестицидті (улы химикатты) сақтау, тасымалдау 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 жасар
кезде және препаратпен жұмыс істеп болған соң дереу беті-қолыңызды жуыңыз. Оны пайдаланған кезде 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.
Бұл препаратпен ұзақ уақыт бойы жұмыс істеген адамдар тұрақты түрде дәрігерге қаралып тұруы тиіс. Денсаулығы
нашарлауының белгілері пайда болған жағдайда (жұмыс істеп жатқан кезде немесе одан кейін бас ауруы, жүрек айну, басы
айналу) жұмысшы дереу жұмыс орнынан кетіп, дәрігерге қаралып, оған ықтимал улану себептері туралы хабарлауы тиіс.
Қажет болған жағдайда Дюпон компаниясының Еуропадағы төтенше жағдайлар жөніндегі анықтамалық қызметіне
хабарласу керек. Орыс тілінде қызмет көрсету +1-703-2534236 телефоны арқылы жүргізіледі.
Препаратты құрғақ әрі салқын жерде жабық зауыт орамында сақтау қажет. Азық-түліктен, жемнен, тұқымнан аулақ
сақтау қажет. Бұзылмаған зауыт орамында сақталған жағдайда препараттың тиімділігі 2 жыл бойы толық сақталады.
0 ºС – +30 ºС температурасында сақтау керек.
Төгіліп немесе шашылып қалған пестицидті (улы химикатты) зарарсыздандыру тәсілдері.
Төгіліп қалған заттың үстіне инертті сіңіргіш материал шашып, содан соң әрі қарай жою үшін күрекпен, қалақпен,
сыпырғышпен жинап алу керек.
Пестицидті жою немесе кәдеге жарату әдістері:
Препараттың қалдықтарын жергілікті және ұлттық заңнамаға сай жою керек. Уәкілетті органдардан рұқсат қағазын
алған арнайы өртеу зауытында өртеу қажет. Оттегі бере отырып 900 °C температурасында 2–4 секунд ішінде өртеу
жолымен жою керек.
Жұмыс ерітіндісінің қалдықтарын жою.
ЛАННАТ® жұмыс ерітіндісін қажетті мөлшерде ғана дайындау қажет. Жұмыс ерітіндісін толық пайдалану қажет немесе
жою керек. Қолдануға жарамсыз жұмыс ерітіндісін жою үшін оған тең мөлшерде NaOH 2%-дық ерітіндісін қосу керек.
Жарты сағаттан соң препараттың ерітіндісінің белсенділігі жойылады. Бүріккіш багі тотықпайтын болаттан жасалмаған
болса, қоспаны пластмасса бакке құйып, белсенділігін жойыңыз.
Назар аударыңыз: NaOH күйдіруі ықтимал, сондықтан көзіңіз бен теріңізді қорғаңыз. Көзіңізге не теріңізге тиіп қалған
жағдайда дереу көп мөлшерде сумен жуып жіберіңіз. Препараттың белсенділігін жоюды аяқтағаннан кейін құралжабдықтарды жуып-шайып алу қажет.
Пестицидтің ыдысын жою:
Жұмыс ерітіндісін дайындаған кезде орамын толық босатыңыз да, оны таза сумен үш қайтара жуыңыз. Шайынды
суды бүріккіш багіне құю керек. Бос орамды тесіп, кәдеге жаратуға немесе жоюға жөнелтіңіз. Бос орамды ешқандай
мақсаттар үшін қайта пайдаланбаңыз.
Тоғандарды, су арналарын, су көздерін химикаттармен және бос орамдармен ластамаңыз.
Препарат орамын жергілікті және ұлттық заңнамаға сай жою қажет. Уәкілетті органдардан рұқсат қағазын алған арнайы
өртеу зауытында өртеу қажет. Оттегі бере отырып 900 °C температурасында 2–4 секунд ішінде өртеу жолымен жою керек.
Сақтау шарттары.
Препаратты пестицидтерді сақтауға арналған құрғақ, қараңғы жайда, 0 ºС - +30 ºС температурасында сақтау қажет.

ООО Дюпон Мексика 45,5 км шоссе Мехико – Толука Район Хуарес 52740 Окойоакак Штат, Мехико Мексика.

Препараттың мемлекеттік тіркеу нөмірі: 2273
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Жұмыс
ерітіндісінің
шығысы, л/га

Дақыл

Зиянды нысан

0,6-1,0

200-400

Пияз

Пияз шыбыны, біте

0,6-1,0

200-400

Орамжапырақ

0,6-1,0

200-400

Ашық
топырақта
өсірілген
қияр

Аққанат,
өсімдік биті, біте

Өсіп-өну кезеңінде бүрку.
Өңдеулердің уақыт аралығы
7-14 күн.
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0,6-1,8

200-400

Мақта

Мақта көбелегі,
карадрина, мақта биті,
аққанат

Өсіп-өну кезеңінде бүрку.
Өңдеулердің уақыт аралығы
7-14 күн
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Қолданыс аясы: Ауыл шаруашылығы өндірісіне арналған.
Әсер ететін зат (ISO бойынша) немесе микроорганизмнің түрлік атауы, штамның не изоляттың атауы.
Метомил
Қоюлық мөлшері (1 г/л немесе г/кг көлемінде) (тірі жасушалар немесе олардың тіршілік әрекеті өнімдерінің
титрі, вирустық түйіршік, қоспалар титрі).
250 г/кг
Пестицидтің (улы химикаттың) препараттық түрі.
Суланатын ұнтақ (СҰ).
Пестицидтің (улы химикаттың) және жұмыс ерітіндісінің арналымы, қолдану технологиясы, шығыс нормасы.
Алма ағашы, жүзім, өрік, қызанақ, пияз, орамжапырақ, қияр және мақтаның зиянкестерімен күресуге арналған
инсектицид.
Қолданылатын мөлшері мен өңдеулер санын ұсынылғаннан арттырмаңыз.
Препаратты алма, өрік және мақтаға 1,8 кг/га мөлшерінен арттырмай; жүзім, қызанақ, пияз, орамжапырақ және қиярда
1,0 кг/га мөлшерінен арттырмай қолданыңыз. Өңдеулердің саны – 2 реттен аспайды.
Жұмыс ерітіндісінің шығысы: Алма, өрік үшін – 800-1500 л/га; жүзім үшін – 600-1000 л/га; қызанақ, пияз, орамжапырақ,
қияр, мақта үшін – 200-400 л/га.
Зиянкестер пайда болған кезде, әдетте жұмыртқа салу – алғашқы дернәсілдері пайда болған кезеңінде ерте бүрку.
Қара күйе, біте, минераларға қарсы – ересек дарақтары пайда болғанда.
Өңдеулердің уақыт аралығы – 7-14 күн.
Адамдардың өңделген егістікке қауіпсіз шығу мерзімі – механикаландырылған жұмыстарды орындау үшін –
3 күн, қол еңбегі үшін – 10 күн.
Қорғау әсерін беретін кезеңі өсімдіктердің зиянкестермен зақымдану қарқындылығына қарай 7-12 күн.
Талғамдылығы: Зиянкес жәндіктердің кең ауқымы үшін улы.
Әсер ету жылдамдығы: ЛАННАТ® жылдам өлтіру әсерін иеленеді. Зиянкестер өңдеу жүргізілгеннен кейінгі бірнеше
минут ішінде өледі. Ең үлкен әсері өңдеуден кейінгі екінші күні, улы зат жәндәктердің денесі мен ішегіне тиіп, әсер
еткен кезде байқалады.
Дақылдардың төзімділігі: Алма ағашы, жүзім, пияз, қызанақ, қияр, орамжапырақ, өрік, мақта ЛАННАТ® әсеріне төзімді
болып келеді.
Қолдану технологиясы:
Жұмыс ерітіндісін дайындау стационарлы бекеттерде немесе препаратты арнайы ыдыстарға салып, сумен мұқият
араластыруға мүмкіндік беретін жылжымалы агрегаттар (АПР, “Темп” не АПЖ-12) көмегімен жүзеге асырылады.
Препараттың мөлшерін есептеу қолдану регламенттері кестесінде көрсетілген. Аталған агрегаттар дайындалған
жұмыс ерітіндісін сүзгіден өткізіп, сорғылар көмегімен бүріккіш ыдыстарға құюға мүмкіндік береді. Бүріккішті іске қосар
алдында араластырғышты іске қосу қажет. Бүркуге дайындалған сұйықтық сол күні қолданылады.
Жұмыс ерітіндісін алаңдары асфальтталған не цементтелген болуы мүмкін арнайы жабдықталған құю бекеттерінде
дайындау керек. Сонымен қатар тегістелген топырақ алаңдарын пайдаланып, жұмысты аяқтаған соң оларды қайта
қазып шығу қажет.
Жұмыс ерітіндісін құю бекеттері тұрғын жайлардан, мал қоралардан, су көздерінен, жем-шөп сақтау орындарынан және
азық-түлік егістіктерінен кемінде 200 метр қашықтықта орналастырылуы тиіс.
Бүріккіш багінде жұмыс ерітіндісін дайындау.
Пайдаланар алдында бүріккішті пайдаланылған пестицидтердің қалдықтарынан тазартып, жуып алу керек. Бүріккіш
багінің төрттен бірін немесе жартысын сумен толтырыңыз. ЛАННАТ® суда еритін пакеттерге оралған, оларды ашпай,
суға салу керек, себебі олар препаратпен бірге ериді. Сыртқы орамын таза сумен үш қайтара жуу қажет. Шайынды суды
бүріккіш багіне құю керек. Ерітіндіні инсектицид толық ерігенше мұқият араластыру қажет. Өңдеу кезінде араластыруды
жалғастыру керек. Жұмыс ерітіндісін дайындағаннан кейін дереу қолдану қажет. Жұмыс ерітіндісін қажет мөлшерден
артық дайындамау керек.
Бүріккіш жабдықтың дұрыс калибрленуін қадағалау қажет.
Бак қоспаларын дайындаған кезде пестицидтер келесі ретпен араластырылады:
1) Суда еритін пакеттер;
2) Суда ерігіш түйіршіктер;
3) ЛАННАТ® және басқа суланатын ұнтақтар;
4) Су негізінде жасалған суспензия концентраттары;
5) Суда ерігіш концентраттар;
6) Май негізінде жасалған суспензия концентраттары;
7) Эмульсия концентраттары;
8) ҮБЗ, жұқтырғыштар, майлар;
9) Ерігіш тыңайтқыштар;
10) Ауысуын қысқартатын заттар.
Әрбір бөлшегін қосар алдында бұрын қосылған бөлшектің толық ерігеніне көз жеткізу қажет!
Пестицидті қолдану реттілігі кестесі:
Препараттың
шығыс нормасы
(л/га, кг/га, л/т, кг/т)

Жұмыс
ерітіндісінің
шығысы, л/га

Дақыл

Зиянды нысан

Препаратты қолдану тәсілі,
уақыты, ерекшеліктері.

Күту мерзімі,
өңдеулер саны

1,0-1,8

800-1500

Алма ағашы

Алма жемірі, жапырақ
ширатқыш, Қара күйе

Өсіп-өну кезеңінде бүрку.
Өңдеулердің уақыт аралығы
7-14 күн.
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0,6-1,0

600-1000

Жүзім

Жүзім шоғының
жапырақ
ширатқышы

Өсіп-өну кезеңінде бүрку.
Өңдеулердің уақыт аралығы
7-14 күн.
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1,0-1,8

800-1500

Өрік

Жапырақ ширатқыш,
Қара күйе

Өсіп-өну кезеңінде бүрку.
Өңдеулердің уақыт аралығы
7-14 күн.
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0,6-1,0

200-400

Қызанақ
ашық
топырақтағы

Көбелек, минёра,
аққанат, қара күйе,
біте

Өсіп-өну кезеңінде бүрку.
Өңдеулердің уақыт аралығы
7-14 кү н.
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Жарамдылық мерзімі: 2 жыл.
Кепілді сақтау мерзімі: 2 жыл.
Таңбаламасы (қауіптілік белгісін қоса) UN № 2757, 6.1-санат.

Препараттың
шығыс нормасы (л/
га, кг/га, л/т, кг/т).

Препаратты қолдану тәсілі, Күту мерзімі,
уақыты, ерекшеліктері.
өңдеулер саны
Өсіп-өну кезеңінде бүрку.
Өңдеулердің уақыт аралығы
7-14 күн.
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Қабыршаққанатты
Өсіп-өну кезеңінде бүрку.
зиянкестер (ақкөбелек, Өңдеулердің уақыт аралығы
қара күйе),
7-14 күн.
айқышгүлділер шіркейі,
орамжапырақ шыбыны,
өсімдік биті, біте
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Әсер ету механизмі.
ЛАННАТ® – жәндіктердің кең ауқымымен күреуге арналған түйсу кезінде жүйелі әсер ететін инсектицид. карбаматтар тобына
жататын метомил холинэстераза ингибиторы болып табылады. Ол овицид ретінде әсер етеді, дернәсілдермен және ересек
жәндіктермен күресуге мүмкіндік береді. Бірінші кезекте түйісу кезінде жылдам әсер ететін инсектицид болып табылатын
ЛАННАТ® жәндіктерді тез жою әсерін береді. Соған қарамастан, жәндіктерге тікелей препараттың әсер етуі міндетті емес,
себебі бұл препарат жүйелі әсер етіп, өңделген жапырақтарды жейтін жәндіктерді өлтіру қасиетін иеленеді.
Жауынмен шайылуға төзімділігі.
Өңделген өсімдіктердегі ЛАННАТ® жұмыс ерітіндісі кеуіп кеткен кезде (әдетте өңдеуден соң 2 сағат өткеннен кейін)
жауын жауған жағдайда өңдеуді қайталап өткізу қажет болмайды.
Бүріккішті тазарту тәртібі.
Өңдеуден кейін дереу бүріккіш жабдықты толығымен тазарту қажет. Тазарту кезінде барлық сақтық шараларын
қолдану керек. багін толық босату қажет. Тазартуды бұлақтардың, су көздерінің жағасында немесе дақыл өсімдіктердің
жанында жүргізуге болмайды. Шайынды суды су көздерін немесе қоршаған ортаны ластамайтындай етіп жою қажет.
Жұмыс ерітіндісінің қалдығын жою.
ЛАННАТ® жұмыс ерітіндісін қажетті мөлшерде ғана дайындау қажет. Жұмыс ерітіндісін толық пайдалану қажет немесе
жою керек. Қолдануға жарамсыз жұмыс ерітіндісін жою үшін оған тең мөлшерде NaOH 2%-дық ерітіндісін қосу керек.
Жарты сағаттан соң препараттың ерітіндісінің белсенділігі жойылады. Бүріккіш багі тотықпайтын болаттан жасалмаған
болса, қоспаны пластмасса бакке құйып, белсенділігін жойыңыз.
Назар аударыңыз: NaOH күйдіруі ықтимал, сондықтан көзіңіз бен теріңізді қорғаңыз. Көзіңізге не теріңізге тиіп қалған
жағдайда дереу көп мөлшерде сумен жуып жіберіңіз. Препараттың белсенділігін жоюды аяқтағаннан кейін құралжабдықтарды жуып-шайып алу қажет.
Басқа пестицидтермен (улы химикаттармен) үйлесімділігі.
ЛАННАТ®-ты әртүрлі пестицидтермен, атап айтқанда, индоксакарбпен, беномилмен, каптанмен, фольпетпен, цинебпен,
суланатын күкіртпен, диметоатпен, фосметпен, малатионмен араластыруға болады. ЛАННАТ®-ты Бордо сұйықтығымен,
әк-күкірт ерітіндісімен, темірмен немесе жоғары сілтілі ерітнділермен араластыруға болмайды. Инсектицидті әсерін
жойып алмау үшін әлсіз сілтілі ерітінділерді дайындағаннан кейін дереу қолдану қажет! Бак қоспасын жасауға арналған
препараттың заттаңбасымен мұқият танысып, заттаңбадағы ұсыныс-кеңестерді орындаңыз.
Өсімдіктер үшін улылығы.
ЛАННАТ® өңделетін дақылдар үшін улы емес.
Резистенттілік туындау ықтималдығы.
Әсер ету механизмдері бірдей болып инсектицидтер көптеген жылдар бойы бір жер телімінде бірнеше рет қолданылған
жағдайда табиғи жолмен пайда болатын сезімталдығы кем дарақтар тірі қалып, көбейіп, сол жер телімінде басымдыққа
ие болуы мүмкін. Ұсынылған мөлшерде және ұсынылған уақытта, әдеттегі ауа-райы жағдайында дұрыс өткізілген
өңдеуден кейін тірі қалатын және зертханалық тексеру сол жәндікке инсектицидтің әсер етпейтінін растаған жағдайда
тірі қалған жәндіктер төзімді болып танылады. Әсер ету механизмі әртүрлі болып келетін препараттарды кезек-кезек
немесе араластырып пайдалану жолымен төзімділіктің дамуына жол бермеуге не оны тежеуге болады.
ЛАННАТ® – IRAC әсер ету механизмы классификациясы бойынша 1А тобына жататын, құрамында 250 г/кг метомил бар суланатын
ұнтақ. ЛАННАТ® немесе 1А тобына жататын инсектицидтерді қайта-қайта немесе тұрақты түрде қолдану, кейбір дақылдарда
зиянкестердің төзімді түрлерінің пайда болуына әкелуі мүмкін. Төзімділік тууы қаупін төмендету үшін ЛАННАТ® инсектицидін
бір маусымда 2 реттен артық қолдануға болмайды. Төзімділік дамуын болжай алмағандықтан ЛАННАТ® препаратын төзімді
зиянкестермен күрес бағдарламасының құрамдасы ретінде қолданылғаны жөн. Ол мыналардан тұруы мүмкін:
- з иянкестермен күрестің агротехникалық және биологиялық әдісі;
- з иянкестер даму кезеңінің әлсіз кезеңінде өңдеу жүргізу;
- зиянкестердің келесі ұрпағын әсер ету механизмы бірдей инсектицидтермен өңдемес үшін, ЛАННАТ® және 1А
тобындағы инсектицидтерді «терезе» әдісін пайдалана отырып қолдану;
-Л
 АННАТ® препараты қатарынан бірнеше рет қолданылады, егер зиянкестің тек бір ұрпағына қарсы өңдеу жүргізгенде;
- ЛАННАТ® немесе 1А тобындағы басқа инсектицидтерді «терезе» әдісімен қолдануды әсер ету механизмы басқа
инсектицидтермен дәл сол әдіс («терезе») арқылы кезектестіру керек;
- « 1А тобындағы препараттарды қолдану терезесінің» жалпы саны дақылдың даму циклында (өскіннен егін жинағанға
дейін) бүкіл циклдің 50%-нан аспау керек;
- з иянкестермен күрес бағдарламасына интегралды қорғау жүйесін енгізу;
- п репарат әсерінің төмендеуін анықтау үшін зиянкестер популяциясын бақылап отыру.
Жәндіктердің популяциясын бақылап отырып, олардың зиянкестігі экономикалық шегіне жеткен кезде ЛАННАТ®-ты
қолданыңыз. заттаңбада көрсетілген мөлшерлеу, өңдеудің уақыт аралығы, ең көп өңдеулер саны бойынша ұсыныскеңестерді орындаңыз. ЛАННАТ®-ты пиретроидтар, фосфорорганикалық инсектицидтер сияқты өзге препараттармен
кезектестіріп қолданыңыз. Әсер ету механизмі мен персистенттілігінің қысқа болуы (бұл іріктеу қысымын кемітеді)
арқасында ЛАННАТ® жәндіктердің орнықтылығын басқару бағдарламаларының құнды бөлшегі болып табылады.
Флора мен фаунаның пайдалы нысандарын қорғау жөніндегі ұсыныс-кеңестер.
Қауіптіліктің 2-ші санаты (қауіпті).
Балықтар мен балдырлар үшін аса улы, дафниялар үшін улы.
Құстар мен құрттар үшін улы
Топырақ микроағзалары үшін улы емес дерлік.
Бал аралары үшін аса қауіпті (қауіптіліктің 1-санаты).
Бұл препарат араларға тек гүлдеп тұрған өсімдікте немесе арамшөпте аралар жүрген араларға тікелей тигенде ғана
улы. Гүлдеп тұрған дақылда немесе дақыл арасындағы арамшөп гүлдеп тұрса, өңдеуді тек аралар белсенді емес кезде,
мүмкіндігінше арлардың күндізгі ұшуы тоқтағанда жүргізу керек. Өңделіп жатқан егістіктен тыс, араларды еліктіретін
жерлерге препараттың ұшып кетуіне жол бермеу керек.
Бал араларды қорғау үшін келесі экологиялық регламенттерді сақтау қажет:
Өңдеуді жел жылдамдығы 1 – 2 м/с жағдайында жүргізу керек. Бал аралар үшін қорғаныс шегі 4–5 км-ден кем болмауы
тиіс. Бал аралардың ұшуына шектеу кемінде 5–6 тәулік.
Препарат бал аралар үшін тікелей бүрку кезінде де, өсімдіктердегі препарат қалдықтары арқылы да жоғары қауіп төндіреді.
Бал аралар белсенді түрде ұшып жүрген кезеңде, бал аралар нәр алып жүрген кезде гүлдеп тұрған этномофилді
дақылдарды, сондай-ақ арамшөптері гүлдеп тұрған кез келген егістіктер мен аумақтарды (1 м²-ге >3 өсімдік келетін
жерлерді) өңдеуге, сондай-ақ ауыл шаруашылық алқаптар мен аумақтарға бал араларды белгіленген мерзімнен ерте
ұшыруға жол берілмейді.
Гүлдеп тұрған өсімдіктерді таңертеңгі және кешкі уақыттарда өңдеу керек, ал бұлтты, салқын ауа-райында, бал аралар
ұясынан ұшпаған кезде күндіз де өңдеуге болады.
Өңделетін егістіктің төңірегіндегі препарат ауысуы ықтимал қашықтықта көптеп гүлдеп тұрған арамшөптерді орып
тастау қажет.
ЛАННАТ®-ны өңделмейтін дақылдарға ауысып кетпейтіндей етіп қолдану қажет.
Балық шаруашылығы су қоймаларының су қорғау аймақтарында препаратты қолдануға тыйым салынады.
Пестицидпен (улы химикатпен) жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары.
Пероралдық (ауыз қуысы арқылы) және ингаляциялық (тыныс жолдары арқылы) улану қаупіне, шырышты қабатты
тітіркендіру әсерін беруіне байланысты бұл препаратпен арнайы кәсіптік даярлықтан өткен адамдар ғана жұмыс істеуі тиіс.

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.
Уланған кезде алғашқы көмек беру.
Жалпы кеңес: Дереу дәрігерге немесе Уланулар жөніндегі орталыққа қаралу қажет. Бұл препаратта
антихолинэстераздық әсер беретін зат бар. Дәрігер ондай заттармен жұмыс істемеуді ұсынған жағдайда оны
қолданбаңыз. Есінен танған адамға ешқашан аузы арқылы ештеңе бермаңіз.
Егер адамның тыныс алуы біркелкі болмаса немесе тоқтап қалса, қолдан дем алдыру керек.
Жұтып қойған жағдайда: 1-2 стакан су ішу қажет. Тамақты тітіркендіріп, құсық шақыру керек. Дереу дәрігерге қаралу
керек. Есінен танып жатқан немесе денесі селкілдеп жатқан адамды құстыруға не аузына бірдеңе салуға болмайды.
Жедел жәрдем орталығына хабарласып, медициналық көмек алу қажет.
Теріге тиген жағдайда: Теріні дереу сабындап, көп мөлшерде сумен жуып жіберу қажет.Дереу бүкіл ластанған киім-кешек
пен аяқ киімді шешіңіз. Зақымданған адамның халі нашарлаған немесе терісінің тітіркенуі тоқтамаса, дәрігерге қаралу керек.
Көзге тиген жағдайда: Дереу кемінде 15 минут бойы көп мөлшерде сумен шаю қажет, суды қабақтың астына да ағызу
керек. Дәрігерден көмек сұрап, медициналық бақылауда болу қажет.
Ауамен жұтып алған жағдайда: Зақымданған адамды зиянды әсер алған ортадан таза ауаға шығару қажет. Оттегімен
қамтамасыз ету қажет немесе қолдан дем алдыру керек. Улы зат қатты әсер еткен жағдайда дәрігерге қаралу керек.
Егер қауіп белгілері медициналық жәрдем келгеннен бұрын басталса, екі табетка атропин (әрқайсысы 0,5 мг), содан соң
ауыз құрғап, тері құрғақ әрі қызғылт рең алғанша, әрбір 14 минут сайын 0,5 мг-дық бір табеткадан қабылдап тұру керек.
Қажет болған жағдайда Дюпон компаниясының Еуропадағы төтенше жағдайлар жөніндегі анықтамалық қызметіне
хабарласу керек. Орыс тілінде қызмет көрсету +1-703-2534236 телефоны арқылы жүргізіледі.
Дәрігерге арналған ақпарат:
Белгілері: көз қарашығының кішіреюі, көз бұлдырауы, бас ауруы, жүректің әлсіз соғуы, тыныс алудың қысқаруы.
Қауіп: бұл препарат холинэстераза шығаратын карбамат негізінде жасалған.
Емдеу: толық атропинизация орын алғанша, атропин сульфатын егу қажет.
2-пролидоксимді антидот ретінде атропин сульфатымен бірге ғана пайдалануға болады. Денсаулығы толық қалпына
келгенше холинэстераза шығаратын препараттармен жұмыс істеуге болмайды.
Қарсы көрсетілімдері: морфин, 2-ПАМ, оксимдер (пралидоксим), сукцинилхолин және тағы басқа холинэргиялық
құралдар, респираторлық стимуляторлар мен физостигмин.
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.
Тыныс органдарын қорғау: Аэрозольге және буға арналған аралас сүзгісі бар респиратор. А2Б2-П3 сүзгісі бар респиратор.
Қолды қорғау: Материалы: нитрилді қолғап.
Қолғаптың қалыңдығы: 0,4-0,7 мм
Кию уақыты: 480 минут.
Өткізгіштігіне және тозуға төзімділігіне қатысты өндіруші берген ақпаратқа, жұмыс істеудің ерекше шарттарына
(механикалық жүктеме, түйісу ұзақтығы) назар аударыңыз.
Көзді қорғау: тығыз тиетін қорғағыш көзілдірік.
Тері мен денені қорғау: қорғағыш костюм.
Гигиена шаралары: Жұмыста үзіліс жасар алдында және препаратпен жұмыс істеп болған соң дереу беті-қолыңызды
жуыңыз. Оны пайдалану кезінде тамақтануға, сусын ішуге немесе темекі шегуге болмайды. Теріге, көзге, ауызға және киімге
тигізуден сақтаныңыз. Ластанған киім-кешегіңізді, соның ішінде іш киіміңізді және қолғабыңызды шешіп алып, жуыңыз.
Қорғаныс шаралары: Пайдаланар алдында бүкіл қорғағыш киім-кешегіңізді тексеру қажет. Ластанған немесе
зақымдалған киім мен қолғапты ауыстыру керек.
Препаратпен жұмыс істеу жөнінде қосымша кеңестер:
Денсаулық жағдайыңыз нашарлаған жағдайда дереу дәрігерге қаралып, заттаңбаны көрсетіңіз. ЛАННАТ®пен жұмыс істеген кезде келесі шараларды қолданыңыз:
•М
 етомил – антихолинэстераздық әсер беретін карбамат. Дәрігер қарсы көрсетілімі бар деп белгілеген жағдайда бұл
затпен жұмыс істемеңіз.
• Б үрку кезінде буын немесе аэрозольді ауамен жұтуға болмайды.
• Препаратты тікелей және желмен ұшып жұмысшыларға және тағы басқа адамдарға итетіндей етіп қолдануға
болмайды. Өңдеу аймағында адамдар тек қорғаныс құралдарын киіп қана жүруі тиіс.
• Өңделген жерлерге жұмысқа шыққан жағдайда өңделген нәрселер, мысалы, өсімдіктер, топырақ денеге тиюі ықтимал
болса, жеке қорғаныс құралдарын пайдалану қажет
• А узыңызға түсуінен сақтаныңыз.
•К
 өзге, теріге немесе киімге тигізуден сақтаныңыз.
• Т амақтануға, сусын ішуге не темекі шегуге болмайды.
• Т амақтанар, сусын ішер, сағыз шайнар немесе дәретханаға барарда қол жуыңыз.
•К
 иімнің ішіне пестицид түсіп кеткен жағдайда киіміңізді дереу шешіңіз.
•П
 репаратпен жұмыс істеп болған соң дереу жеке қорғаныс құралдарын шешіп қойыңыз.
•Қ
 олғабыңызды шешер алдында оны сыртынан жуып алыңыз.
•Ж
 ұмыс істеп болған соң сабынмен мұқият жуынып, қорғағыш киім-кешегіңізді өзге киімдерден бөлек жуып қойыңыз.
Бұл препаратпен ұзақ уақыт бойы жұмыс істеген адамдар тұрақты түрде дәрігерге қаралып тұруы тиіс. Денсаулығы
нашарлауының белгілері пайда болған жағдайда (жұмыс істеп жатқан кезде немесе одан кейін бас ауруы, жүрек
айну, басы айналу) жұмысшы дереу жұмыс орнынан кетіп, дәрігерге қаралып, оған ықтимал улану себептері туралы
хабарлауы тиіс.
Құрғақ әрі салқын жерде жабық зауыт орамында сақтау қажет. Азық-түліктен, жемнен, тұқымнан аулақ сақтау қажет.
Бұзылмаған зауыт орамында сақталған жағдайда препараттың тиімділігі 2 жыл бойы толық сақталады. 0 ºС – +30 ºС
температурасында сақтау керек.
Төгіліп немесе шашылып қалған пестицидті (улы химикатты) зарарсыздандыру, препаратты және оның
ыдысын кәдеге жарату тәсілдері.
Төгіліп қалған затты инертті сіңіргіш материалмен сіңіріп алып, содан соң әрі қарай жою үшін күрекпен, қалақпен,
сыпырғышпен жинап алу қажет.
Пестицидті жою немесе кәдеге жарату әдістері:
Препараттың қалдықтарын жергілікті және ұлттық заңнамаға сай жою қажет. Уәкілетті органдардан рұқсат қағазын
алған арнайы өртеу зауытында өртеу қажет. Оттегі бере отырып 900 °C температурасында 2–4 секунд ішінде өртеу
жолымен жою керек.
Жұмыс ерітіндісінің қалдықтарын жою.
ЛАННАТ® жұмыс ерітіндісін қажетті мөлшерде ғана дайындау қажет. Жұмыс ерітіндісін толық пайдалану қажет немесе
жою керек. Қолдануға жарамсыз жұмыс ерітіндісін жою үшін оған тең мөлшерде NaOH 2%-дық ерітіндісін қосу керек.
Жарты сағаттан соң препараттың ерітіндісінің белсенділігі жойылады. Бүріккіш багі тотықпайтын болаттан жасалмаған
болса, қоспаны пластмасса бакке құйып, белсенділігін жойыңыз.
Назар аударыңыз: NaOH күйдіруі ықтимал, сондықтан көзіңіз бен теріңізді қорғаңыз. Көзіңізге не теріңізге тиіп қалған
жағдайда дереу көп мөлшерде сумен жуып жіберіңіз. Препараттың белсенділігін жоюды аяқтағаннан кейін құралжабдықтарды жуып-шайып алу қажет.
Пестицидтің ыдысын жою:
Жұмыс ерітіндісін дайындаған кезде орамын толық босатыңыз да, оны таза сумен үш қайтара жуыңыз. Шайынды
суды бүріккіш багіне құю керек. Бос орамды тесіп, кәдеге жаратуға немесе жоюға жөнелтіңіз. Бос орамды ешқандай
мақсаттар үшін қайта пайдаланбаңыз.
Тоғандарды, су арналарын, су көздерін химикаттармен және бос орамдармен ластамаңыз.
Препарат орамын жергілікті және ұлттық заңнамаға сай жою қажет. Уәкілетті органдардан рұқсат қағазын алған
арнайы өртеу зауытында өртеу қажет. Оттегі бере отырып 900 °C температурасында 2–4 секунд ішінде өртеу жолымен
жою керек.
Сатып алушының назарына:
Өндіруші препараттың тығыз жабылған түпнұсқа орамда болған кезінде заттаңбадағы химиялық сипаттамаға сәйкес
келетініне кепілдік береді. Біз оны дұрыс сақтамаудың не ретсіз пайдаланудың тікелей не жанама салдарлары үшін
жауап бермейміз. Көптеген факторлар, мысалы, стресс жағдайында тұрған дақыл, топырақ жағдайы, дақылдың сұрпы
немесе ауа-райы жағдайы препараттың тиімділігін төмендетуі не өңделетін дақылды зақымдауы ықтимал. Біз осы
нәтижелер үшін қандай да бір жауапкершілікті көтере алмаймыз.
Препараттың мемлекеттік тіркеу нөмірі: 2273
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Тарная этикетка

Рекомендации по транспортировке, хранению, применению и обезвреживанию
пестицида (ядохимиката)

ЛАННАТ®, СП (250 г/кг метомила)
Инсектицид группы 1А IRAC

ЛАННАТ , СП (250 г/кг метомила)
Инсектицид группы 1А IRAC
®

Перед применением внимательно прочитать!

K-38662/31602 (REAR) - KAZAKHSTAN

Отличительное название пестицида (ядохимиката), фирма (регистрант).
Название: ЛАННАТ®
LANNATE®
Регистрант: Дюпон Интернэшнл Оперейшнз Сарл,
2, Шемен дю Павийон, п/я 50, СН-1218, Ле Гранд- Саконнэ Женева - Швейцария.
Изготовитель: Дюпон де Немур (Франция) С.А.С. Адрес: 82, руе де Вителшайм, БП 9, Серне СЕДЕКС,
Франция Телефон : 333 89 38 38 38 Факс: 333 89 38 39 40
Дюпон Тайвань Лтд – Лангтан Плант №.801, Сек. 2, Янгтонг Роад, Санхе Вилладж,
Лангтан Дистрикт, Таоюан Сити, Тайвань, Республика Китай.
ООО Дюпон Мексика 45,5 км шоссе Мехико – Толука Район Хуарес 52740 Окойоакак Штат
Мехико Мексика.
Область применения: Для сельскохозяйственного производства.
Действующее вещество (по ISO) или видовое название микроорганизма, название штамма или изолята.
Метомил
Содержание действующего вещества в г/л или г/кг (титр живых клеток или продукта их жизнедеятельности).
250 г/кг
Препаративная форма пестицида (ядохимиката).
Смачивающийся порошок (СП).
Назначение, технология применения, норма расхода пестицида (ядохимиката) и рабочей жидкости.
Инсектицид для борьбы с вредителями на яблоне, винограде, абрикосе, томатах, луке, капусте, огурцах и хлопчатнике.
Не превышайте рекомендуемые дозы и количество обработок.
Применяйте препарат в дозе не более 1,8 кг/га на яблоне, абрикосе и хлопчатнике; в дозе не более 1,0 кг/га на
винограде, томатах, луке, капусте и огурцах. Кратность обработки – не более 2-х.
Расход рабочей жидкости: Яблоня, абрикос – 800-1500 л/га; виноград – 600-1000 л/га; томаты, лук, капуста, огурцы,
хлопчатник – 200-400 л/га.
Раннее опрыскивание при появлении вредителей, обычно в период яйцекладки - при
появлении первых личинок. Тля, трипсы, минёры - начало заселения взрослыми особями.
Интервал между обработками 7-14 дней.
Сроки безопасного выхода людей на обработанные площади для проведения механизированных работ- 3 дня,
ручных – 10.
Срок ожидания для каждой культуры.
Яблоня, абрикос – 7 дней.
Виноград – 14 дней.
Томаты, огурцы – 5 дней.
Лук, капуста, хлопчатник – 15 дней.
Ограничения.
В связи с пероральной и ингаляционной токсичностью, раздражающим действием на слизистые оболочки, работы с
препаратом должны проводиться только лицами, прошедшими специальную профессиональную подготовку. Метомил
– карбамат с антихолинэстеразным действием. Если противопоказано врачом, не работайте с такими веществами.
Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.
Запрещено применение в личных подсобных хозяйствах.
Запрещено применение путём авиаобработки.
Запрещено применение препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных водоёмов.
Токсичность (указывается класс опасности).
2 класс опасности (опасный).
Меры предосторожности при хранении, транспортировке 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.
Те, кто работал с препаратом длительное время, должен регулярно обследоваться у врача. При появлении симптомов
плохого самочувствия (головная боль, тошнота, головокружение во время или после работы), рабочий немедленно
должен покинуть рабочее место и направиться к врачу, которого необходимо проинформировать о возможных причинах
отравления.
В случае необходимости обращаться в справочную службу по чрезвычайным ситуациям компании Дюпон в Европе.
Обслуживание на русском языке по телефону +1-703-2534236.
Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом прохладном месте. Хранить вдали от продуктов питания, кормов, семян.
При хранении в ненарушенной заводской упаковке препарат полностью сохраняет свою эффективность в течение 2 лет.
Хранить при температуре от 0 °С до +30 °С.
Способы обезвреживания пролитого или рассыпанного пестицида (ядохимиката).
Собрать пролитое путём засыпания инертным сорбирующим материалом, затем собрать лопатой, совком, веником для
дальнейшего уничтожения.
Методы уничтожения или утилизации пестицида:
Уничтожать остатки препарата согласно местному и национальному законодательству. Необходимо сжигать на
предназначенном для этого сжигательном заводе, имеющем разрешение уполномоченных органов. Уничтожать
сжиганием при температуре 900 °C в течение 2- 4 секунд с подачей кислорода.
Уничтожение остатков рабочего раствора.
Рабочий раствор ЛАННАТ® необходимо готовить только в требуемом количестве. Рабочий раствор необходимо
использовать или уничтожить. Для уничтожения рабочего раствора непригодного для применения необходимо добавить
равное количество 2% раствора NaOH. Через полчаса раствор препарата будет инактивирован. Если бак опрыскивателя
не сделан из нержавеющей стали, перелейте смесь в пластмассовый бак и инактивируйте.
Внимание: NaOH может вызвать ожог кожи, поэтому необходимо защищать глаза и кожу. При попадании срочно
промыть кожу или глаза большим количеством воды. Оборудование необходимо промыть после инактивации.
Уничтожение тары из-под пестицида:
При приготовлении рабочего раствора полностью опорожните упаковку, трижды промойте упаковку чистой водой.
Вылить промывочную воду в бак опрыскивателя. Проткните пустую упаковку и отправьте на переработку или на
уничтожение. Пустую упаковку не применяйте повторно ни для каких целей.
Не загрязняйте химикатами или пустыми упаковками пруды, водные пути источники воды.
Уничтожать упаковку препарата согласно местному и национальному законодательству. Необходимо сжигать на
предназначенном для этого сжигательном заводе, имеющем разрешение уполномоченных органов. Уничтожать
сжиганием при температуре 900 °C в течение 2- 4 секунд с подачей кислорода.

Отличительное название пестицида (ядохимиката), фирма (регистрант).
Название: ЛАННАТ®
LANNATE®

Расход рабочей
жидкости,
л/га

Культура

Вредный объект

0,6-1,0

200-400

Лук

Луковая муха,
трипсы

0,6-1,0

200-400

Капуста

0,6-1,0

200-400

Огурцы
открытого
грунта

Белокрылка, тля,
трипсы

Опрыскивание в период
вегетации. Интервал между
обработками 7-14 дней.
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0,6-1,8

200-400

Хлопчатник

Хлопковая совка,
карадрина, тли,
белокрылка

Опрыскивание в период
вегетации. Интервал между
обработками 7-14 дней.
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Регистрант: Дюпон Интернэшнл Оперейшнз Сарл,
2, Шемен дю Павийон, п/я 50, СН-1218, Ле Гранд- Саконнэ Женева - Швейцария.
Изготовитель: Дюпон де Немур (Франция) С.А.С. Адрес: 82, руе де Вителшайм, БП 9, Серне СЕДЕКС,
Франция Телефон: 333 89 38 38 38 Факс: 333 89 38 39 40
Дюпон Тайвань Лтд – Лангтан Плант №.801, Сек. 2, Янгтонг Роад, Санхе Вилладж,
Лангтан Дистрикт, Таоюан Сити, Тайвань, Республика Китай.
ООО Дюпон Мексика 45,5 км шоссе Мехико – Толука Район Хуарес 52740 Окойоакак Штат
Мехико Мексика.
Область применения: Для сельскохозяйственного производства.
Действующее вещество (по ISO) или видовое название микроорганизма, название штамма или изолята.
Метомил
Концентрация (в г/л или г/кг) (титр живых клеток или продукта их жизнедеятельности, титр вирусных телец,
включений).
250 г/кг
Препаративная форма пестицида (ядохимиката).
Смачивающийся порошок (СП).
Назначение, технология применения, нормы расхода пестицида (ядохимиката) и рабочей жидкости.
Инсектицид для борьбы с вредителями на яблоне, винограде, абрикосе, томатах, луке, капусте, огурцах и хлопчатнике.
Не превышайте рекомендуемые дозы и количество обработок.
Применяйте препарат в дозе не более 1,8 кг/га на яблоне, абрикосе и хлопчатнике; в дозе не более 1,0 кг/га на
винограде, томатах, луке, капусте и огурцах. Кратность обработки – не более 2-х.
Расход рабочей жидкости: Яблоня, абрикос – 800-1500 л/га; виноград – 600-1000 л/га; томаты, лук, капуста, огурцы,
хлопчатник – 200-400 л/га.
Раннее опрыскивание при появлении вредителей, обычно в период яйцекладки - при
появлении первых личинок. Тля, трипсы, минёры - начало заселения взрослыми особями. Интервал между обработками
7-14 дней.
Сроки безопасного выхода людей на обработанные площади для проведения механизированных работ- 3 дня,
ручных – 10.
Период защитного действия 7-12 дней в зависимости от интенсивности поражения растений вредителями.
Селективность: Токсичен для широкого спектра насекомых вредителей.
Скорость воздействия: ЛАННАТ® обладает быстрым убивающим действием. Гибель вредителей наблюдается в течение
нескольких минут после обработки. Максимальное воздействие наблюдается на второй день после обработки, когда
вещество оказывает контактное и кишечное действие.
Толерантность культур: Яблоня, виноград, лук, томаты, огурцы, капуста, абрикос, хлопчатник толерантны к действию
ЛАННАТ®.
Технология применения:
Приготовление рабочей жидкости осуществляется на стационарных пунктах или с помощью передвижных агрегатов
(АПР, “Темп” или АПЖ-12), позволяющих тщательно размешивать препарат с водой в специальных емкостях. Расчет
дозировки препарата указан в таблице регламентов применения. Указанные агрегаты позволяют приготовленную
рабочую жидкость фильтровать и с помощью насосов подавать в емкости опрыскивателей. Перед началом работы
опрыскивателя необходимо включить мешалку. Приготовленная для опрыскивания жидкость используется в тот же
день.
Рабочая жидкость должна приготавливаться на специально оборудованных заправочных пунктах, площадки которых
могут быть асфальтированы или цементированы. Могут также использоваться утрамбованные земляные площадки,
которые после окончания работ перекапываются.
Заправочные пункты должны быть отдалены от жилых построек, скотных дворов, источников водоснабжения, мест
хранения фуража и посевов продовольственных культур на расстоянии не менее 200 метров.
Приготовление рабочего раствора в баке опрыскивателя.
Перед использованием опрыскиватель должен быть промыт и очищен от остатков использованных пестицидов.
Наполнить бак опрыскивателя на одну четверть или на половину водой. ЛАННАТ® упакован в водорастворимые пакеты,
которые необходимо, не вскрывая, опускать в воду, они растворятся вместе с препаратом. Трижды промыть наружную
упаковку чистой водой. Вылить промывочную воду в бак опрыскивателя. Тщательно перемешать до полного растворения
инсектицида. Продолжать перемешивание во время обработки. Рабочий раствор необходимо использовать сразу после
приготовления. Не готовить рабочего раствора больше, чем необходимо.
Необходимо следить за правильной калибровкой опрыскивающего оборудования.
При приготовлении баковых смесей пестициды смешивают в следующей последовательности:
1) Водорастворимые пакеты;
2) Водорастворимые гранулы;
3) ЛАННАТ® и другие смачивающиеся порошки;
4) Концентраты суспензий на водной основе;
5) Водорастворимые концентраты;
6) Концентраты суспензий на масляной основе;
7) Концентраты эмульсии;
8) ПАВы, прилипатели, масла;
9) Растворимые удобрения;
10)Вещества для сокращения сноса.
Перед добавлением каждого компонента необходимо убедиться, что предыдущий полностью растворился!
Таблица регламентов применения пестицида:
Норма расхода
препарата
(л/га, кг/га, л/т, кг/т)

Расход рабочей
жидкости,
л/га

Культура

Вредный объект

Способ, время, особенности
применения препарата.

Срок ожидания/
кратность
обработок

1,0-1,8

800-1500

Яблоня

Листовёртки,
плодожорки, тли

Опрыскивание в период
вегетации. Интервал между
обработками 7-14 дней.
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0,6-1,0

600-1000

Виноград

Гроздевая
листовёртка

Опрыскивание в период
вегетации. Интервал между
обработками 7-14 дней.
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Условия хранения.
Хранить препарат в сухом, темном помещении, специально предназначенном для хранения пестицидов, при
температуре от 0 °С до +30 °С.

1,0-1,8

800-1500

Абрикос

Листовёртки, тли
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Срок годности: 2 года
Маркировка (включая знак опасности): UN № 2757, класс 6.1

Опрыскивание в период
вегетации. Интервал между
обработками 7-14 дней.

0,6-1,0

200-400

Томаты
открытого
грунта

Совки, минёры,
белокрылки, тля,
трипсы

Опрыскивание в период
вегетации. Интервал между
обработками 7-14 дней.
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Номер государственной регистрации препарата: 2273

Норма расхода
препарата
(л/га, кг/га, л/т, кг/т)

Способ, время, особенности Срок ожидания/
применения препарата.
кратность
обработок
Опрыскивание в период
вегетации.
Интервал между
обработками 7-14 дней.

Чешуекрылые
Опрыскивание в период
вредители (капустная вегетации. Интервал между
моль, белянки),
обработками
7-14 дней.
крестоцветные
блошки, капустная
муха, тля, трипсы
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действия.
ЛАННАТ® – контактный и системный инсектицид для борьбы с широким спектром насекомых. Метомил является
ингибитором холинэстеразы и принадлежит к группе карбаматов. Он действует как овицид, позволяет бороться как с
личинками, так и с взрослыми насекомыми. ЛАННАТ® в первую очередь инсектицид с быстрым контактным действием,
обладающий нокаутирующим эффектом на насекомые. Несмотря на это, не обязательно, чтобы насекомые подвергались
непосредственному воздействию препарата, так как препарат обладает также системным действием и уничтожает
насекомых, питающихся обработанной листвой.
Устойчивость к смыванию дождём.
Нет необходимости повторно проводить обработку, если дождь прошёл после высыхания рабочего раствора ЛАННАТ®
на обработанных растениях (обычно 2 часа после обработки).
Порядок очистки опрыскивателя.
Сразу после обработки очистить всё опрыскивающее оборудование. При очистке принимать все необходимые меры
предосторожности. Не проводить очистку рядом с родниками, источниками воды или культурными растениями.
Уничтожать промывочную воду таким образом, чтобы не вызывать загрязнения источников воды или окружающей среды.
Уничтожение остатков рабочего раствора.
Рабочий раствор ЛАННАТ® необходимо готовить только в требуемом количестве. Рабочий раствор необходимо
использовать или уничтожить. Для уничтожения рабочего раствора непригодного для применения необходимо добавить
равное количество 2% раствора NaOH. Через полчаса раствор препарата будет инактивирован. Если бак опрыскивателя
не сделан из нержавеющей стали, перелейте смесь в пластмассовый бак и инактивируйте.
Внимание: NaOH может вызвать ожог кожи, поэтому необходимо защищать глаза и кожу. При попадании срочно
промыть кожу или глаза большим количеством воды. Оборудование необходимо промыть после инактивации.
Совместимость с другими пестицидами (ядохимикатами).
ЛАННАТ® можно смешивать с различными пестицидами, в частности с индоксакарбом, беномилом, каптаном, фольпетом,
цинебом, смачивающейся серой, диметоатом, фосметом, малатионом. ЛАННАТ® не совместим с Бордосской жидкостью,
известково серным раствором, железом или высокощелочными растворами. Слабощелочные растворы необходимо
использовать немедленно после приготовления во избежание потери инсектицидного действия! Тщательно
ознакомьтесь с этикеткой препарата для баковой смеси и следуйте рекомендациям на этикетке.
Фитотоксичность.
ЛАННАТ® не фитотоксичен для обрабатываемых культур.
Возможность возникновения резистентности.
Когда инсектициды с одним механизмом действия несколько раз в течение многих лет применяются на одном участке,
естественным образом возникающие менее чувствительные особи могут выживать, размножаться, и становиться
доминирующими на этом участке. Популяция насекомых признаётся устойчивой к инсектициду, если она выживает после
правильно проведённой обработки в рекомендуемой дозе и рекомендуемое время при обычных погодных условиях. Развития
устойчивости у насекомых можно избежать или замедлить, чередуя или смешивая препараты с разным механизмом действия.
ЛАННАТ® – смачивающийся порошок, содержащий 250 г/кг метомила, который относится к инсектициду 1А группы
по классификации механизма действия IRAC. Периодическое или постоянное использование ЛАННАТ® или других
инсектицидов группы 1А может привести к образованию устойчивых видов вредителей на некоторых культурах.
Чтобы уменьшить риск возникновения устойчивости, ЛАННАТ® нельзя применять более 2-х раз за сезон.
Так как развитие устойчивости нельзя спрогнозировать, ЛАННАТ® следует применять как компонент программ по
управлению устойчивостью насекомых. Это может включать:
- а гротехнические и биологические методы борьбы с вредителями;
- о бработка вредителей в наиболее восприимчимых стадиях развития;
- применение ЛАННАТ® и других инсектицидов группы 1А, используя метод «окна», чтобы избежать обработок
последующего поколения вредителя инсектицидами одного и того же механизма действия;- применять ЛАННАТ®
несколько раз подряд только, если обрабатывается одно поколение вредителей;
- обработки методом «окна» препаратом ЛАННАТ® или другим инсектицидом группы 1А, необходимо чередовать с
обработками тем же методом («окно») инсектицидами с другим механизмом действия;
- общее количество «окон применения препаратов группы 1А», в цикле культуры (от всходов до уборки урожая) не
должны превышать 50% от всего цикла;
- в недрение методов интегрированной защиты в программу борьбы с вредителями;
- н аблюдение за популяцией насекомых для выявления снижения эффективности препарата.
Наблюдайте за популяцией насекомых и применяйте ЛАННАТ®, когда достигнут экономический порог вредоносности.
Следуйте рекомендациям по дозировке, интервалу между обработками, максимальному количеству обработок,
указанным на этикетке. Чередуйте ЛАННАТ® с другими препаратами такими, как пиретроиды, фосфорорганические
инсектициды. Благодаря механизму действия и его короткой персистентности (это уменьшает давление отбора),
ЛАННАТ® является ценным компонентом программ управления устойчивостью насекомых.
Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны.
2 класс опасности (опасный).
Высокотоксичен для рыб и водорослей, токсичен для дафнии.
Токсичен для птиц, червей.
Практически не токсичен для почвенных микроорганизмов.
Высокоопасен для пчёл (1 класс опасности).
Данный препарат токсичен для пчёл, только при непосредственном попадании на пчёл, находящихся на цветущих
культурах или сорнняках. Следует применять препарат на цветущей культуре или на культуре с цветущими сорняками
только тогда, когда пчёлы не активны, желательно после окончания дневного лёта пчёл. Избегать сноса препарата на
места, привлекающие пчёл за пределами обрабатываемого поля.
Для охраны пчёл необходимо соблюдать следующие экологические регламенты:
Проводить обработку при скорости ветра до 1 - 2 м/с. Погранично- защитная зона для пчёл - не менее 4- 5 км.
Ограничение лета пчёл не менее – 5 - 6 суток.
Препарат высоко опасен для пчёл как при непосредственном опрыскивании, так и посредством остатков препарата
на растениях.
Не допускается обработка цветущих энтомофильных культур, а также любых полей и территорий с цветущими
сорняками (более 3 растений на 1 м2) в период активного лёта пчёл и последующее посещение пчёлами сельхозугодий
и территорий ранее установленного срока.
Обработку растений необходимо проводить в утренние и вечерние часы, допустимо проведение обработки днём в
пасмурную, прохладную погоду, когда пчёлы не вылетают из улья.
Необходимо скашивание цветущих сорняков по периметру обрабатываемого поля на расстояние возможного сноса препарата.
ЛАННАТ® необходимо использовать таким образом, чтобы избегать сноса на необрабатываемые культуры.
Запрещено применение препарата в санитарной зоне рыбохозяйственных водоёмов.
Меры безопасности при работе с пестицидом (ядохимикатом).
В связи с пероральной и ингаляционной токсичностью, раздражающим действием на слизистые оболочки, работы с
препаратом должны проводиться только лицами, прошедшими специальную профессиональную подготовку.

Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.
При работе с препаратом необходимо соблюдать правила личной гигиены.
Первая помощь при отравлении.
Основная рекомендация: Немедленно обратиться к врачу или в Центр по отравлениям. Этот препарат содержит
вещество с антихолинэстеразным действием. Если не рекомендуется врачом работать с такими веществами, не
применяйте его. Никогда ничего не давайте через рот пострадавшему, находящемуся без сознания.
Если дыхание нерегулярное или остановилось, примените искусственное дыхание.
При проглатывании: Выпить 1-2 стакана воды. Раздражением горла вызвать рвоту. Немедленно обратиться к врачу. Не
вызывать рвоту, ничего не давать через рот человеку находящемуся без сознания или в конвульсиях. Позвонить в центр
скорой помощи и получить медицинскую помощь.
При попадании на кожу: Немедленно смыть большим количеством воды с мылом. Снимите всю загрязнённую одежду и
обувь. Если пострадавший чувствует себя плохо или если раздражение кожи не проходит, обратиться к врачу.
При попадании в глаза: Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, в течение минимум
15 минут. Обратиться за помощью к врачу, находиться под медицинским наблюдением.
При вдыхании: Пострадавшего переместить из зоны воздействия на свежий воздух. Обеспечить кислородом или провести
искусственное дыхание. При существенном воздействии обратиться к врачу. Если тревожные симптомы начинаются
раньше, чем прибудет медицинская помощь, необходимо принять две таблетки атропина (0,5 мг каждая) и затем каждые
14 минут принимать по одной таблетке 0,5 мг до тех пор пока рот станет сухим и кожа станет сухой и розовой.
В случае необходимости обращаться в справочную службу по чрезвычайным ситуациям компании Дюпон в Европе.
Обслуживание на русском языке по телефону +1-703-2534236.
Информация для врача.
Симптомы: сужение зрачков, неясное зрение, слабость, головная боль, тошнота, слабый пульс, короткое дыхание.
Риск: Этот препарат на основе карбаматаингибирующегохолинэстеразу.
Лечение: вводить сульфат атропина как антидот до полнойатропинизации.
2-пролидоксим можно использовать в качестве антидота только вместе с сульфатом атропина. Не работать с
препаратами, ингибирующими холинэстеразу, пока не произойдет полное восстановление.
Противопоказания: морфин, 2-ПАМ, оксимы (пралидоксим), сукцинилхолин и другие холинэргические средства,
респираторные стимуляторы и физостигмин.
Меры предосторожности при транспортировке, хранении и применении пестицида (ядохимиката).
Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.
Защита органов дыхания: Респиратор с комбинированным фильтром для аэрозоля и паров.
Респиратор с фильтром А2Б2-П3.
Защита рук: Материал: нитрильные перчатки.
Толщина перчаток: 0,4-0,7 мм
Время ношения: 480 минут.
Обратите внимание на информацию данную производителем касательно проницаемости и износостойкости, особые
условия работы (механическая нагрузка, продолжительность контакта).
Защита глаз: плотноприлегающие защитные очки.
Защита кожи и тела: защитный костюм.
Меры гигиены: Мойте руки и лицо перед перерывом в работе и сразу после обращения с препаратом. При использовании
нельзя есть, пить, курить. Избегайте попадания на кожу, в глаза и на одежду. Снимите и выстирайте загрязнённую
одежду и перчатки, в том числе и внутри.
Защитные меры: Перед использованием необходимо осмотреть всё защитную одежду. Загрязнённую или повреждённую
одежду и перчатки необходимо заменить.
Дополнительные рекомендации по обращению:
Если вы себя плохо чувствуете, немедленно обратитесь к врачу и покажите этикетку. Соблюдайте следующие
меры при работе с ЛАННАТ®:
•М
 етомил – карбамат с антихолинэстеразным действием. Если противопоказано врачом, не работайте с такими веществами.
•Н
 е вдыхать пары или аэрозоль при опрыскивании.
•Н
 е применять препарат таким образом, что он попадает на рабочих или других людей, как напрямую, так и при сносе.
В зоне обработки могут находиться люди только в средствах защиты.
• При ранних сроках выхода на обработанные участки, если предполагается контакт с чем-нибудь обработанным,
например, с растениями, почвой, требуется использовать индивидуальные защитные средства
•И
 збегайте попадания в рот.
•И
 збегайте попадания в глаза, на кожу или одежду.
•Н
 ельзя есть, пить или курить.
•М
 ойте руки перед приёмом пищи, питья, жвачки или посещения туалета.
•Н
 емедленно снимите одежду при попадании пестицида под неё.
•Н
 емедленно снимите индивидуальные средства защиты после обращения с препаратом.
•П
 еред тем как снять, промойте перчатки снаружи.
•П
 осле работы тщательно вымойтесь с мылом и выстирайте защитную одежду, отдельно от других вещей.
Те, кто работал с препаратом длительное время, должен регулярно обследоваться у врача. При появлении симптомов
плохого самочувствия (головная боль, тошнота, головокружение во время или после работы), рабочий немедленно
должен покинуть рабочее место и направиться к врачу, которого необходимо проинформировать о возможных причинах
отравления.
Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом прохладном месте. Хранить вдали от продуктов питания, кормов, семян.
При хранении в ненарушенной заводской упаковке препарат полностью сохраняет свою эффективность в течение
2 лет. Хранить при температуре от 0 °С до +30 °С.
Способы обезвреживания пролитого или рассыпанного пестицида (ядохимиката), утилизации препарата и
тары из-под него.
Собрать пролитое путём засыпания инертным сорбирующим материалом, затем собрать лопатой, совком, веником для
дальнейшего уничтожения.
Методы уничтожения или утилизации пестицида:
Уничтожать остатки препарата согласно местному и национальному законодательству. Необходимо сжигать на
предназначенном для этого сжигательном заводе, имеющем разрешение уполномоченных органов. Уничтожать
сжиганием при температуре 900 °C в течение 2- 4 секунд с подачей кислорода.
Уничтожение остатков рабочего раствора.
Рабочий раствор ЛАННАТ® необходимо готовить только в требуемом количестве. Рабочий раствор необходимо
использовать или уничтожить. Для уничтожения рабочего раствора непригодного для применения необходимо добавить
равное количество 2% раствора NaOH. Через полчаса раствор препарата будет инактивирован. Если бак опрыскивателя
не сделан из нержавеющей стали, перелейте смесь в пластмассовый бак и инактивируйте.
Внимание: NaOH может вызвать ожог кожи, поэтому необходимо защищать глаза и кожу. При попадании срочно
промыть кожу или глаза большим количеством воды. Оборудование необходимо промыть после инактивации.
Уничтожение тары из-под пестицида:
При приготовлении рабочего раствора полностью опорожните упаковку, трижды промойте упаковку чистой водой.
Вылить промывочную воду в бак опрыскивателя. Проткните пустую упаковку и отправьте на переработку или на
уничтожение. Пустую упаковку не применяйте повторно ни для каких целей.
Не загрязняйте химикатами или пустыми упаковками пруды, водные пути источники воды.
Уничтожать упаковку препарата согласно местному и национальному законодательству. Необходимо сжигать на
предназначенном для этого сжигательном заводе, имеющем разрешение уполномоченных органов. Уничтожать
сжиганием при температуре 900 °C в течение 2- 4 секунд с подачей кислорода.
К сведению покупателя:
Производитель гарантирует, что препарат соответствует химическому описанию на этикетке, когда он находится
плотно закрытой оригинальной упаковке. Мы не ответственны за прямые или непрямые последствия неправильного
хранения или нерегламентированного использования. Много факторов, например культура, находящаяся под стрессом,
почвенные условия, сорт культуры и погодные условия, могут вызывать снижение эффективности препарата или
повреждение обрабатываемой культуры. Мы не можем взять на себя какую либо ответственность за эти результаты.
Номер государственной регистрации препарата: 2273
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