PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS
DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE:
Este produto é:
Altamente Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE I)
Muito Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE II)
Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE III)
POUCO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE (CLASSE IV)
•
•
•
•
•
•

Evite a contaminação ambiental - Preserve a Natureza.
Não utilize equipamento com vazamento.
Não aplique o produto na presença de ventos fortes ou nas horas mais quentes.
Aplique somente as doses recomendadas.
Não lave as embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais
corpos d’água. Evite a contaminação da água.
A destinação inadequada de embalagens ou restos de produtos ocasiona
contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde
das pessoas.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA
CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES:
•
Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada.
•
O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos,
bebidas, rações ou outros materiais.
•
A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível.
•
O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável.
•
Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente
crianças.
•
Deve haver sempre recipientes disponíveis, para envolver embalagens rompidas.
•
Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções da NBR 9843 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
•
Observe a legislação estadual e municipal.
EM CASO DE ACIDENTES:
•
Isole e sinalize a área contaminada.
•
Utilize equipamentos de proteção individual.
•
Contate as autoridades locais competentes e a JB BIOTECNOLOGIA LTDA - ME.
Telefone de Emergência: (31) 3714-5176
•
Procure impedir que o produto atinja bueiros, drenos ou corpos d’água.
•
Em caso de incêndio, use extintores de água em forma de neblina, ou de CO2,
ficando a favor do vento para evitar intoxicação.
DEVOLUÇÃO DAS EMBALAGENS VAZIAS
•
É obrigatória a devolução desta embalagem ao estabelecimento onde foi
adquirido o produto ou no local indicado, por escrito, na nota fiscal de compra,
conforme instruções da bula. Não armazene ou transporte embalagens vazias
junto com alimentos, bebidas, rações, medicamentos, animais ou pessoas.
•
A destinação inadequada de embalagens e restos de produtos no meio
ambiente ocasiona contaminação do solo, da água e do ar.
•
SIGA AS INSTRUÇOES CONTIDAS NA BULA REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS
DE LAVAGEM E/OU DESTINAÇÃO DE EMBALAGENS.
PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:
Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte
o Registrante através do telefone (31) 3714-5176, para sua devolução e destinação final.
TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS:
Está sujeito às regras e aos procedimentos estabelecidos na legislação específica.

ORGANISMOS VIVOS DE USO RESTRITO AO CONTROLE DE PRAGAS
Produto dispensado de receituário agronômico
Produto indicado para o controle da Traça-do-tomateiro (Tula absoluta), Broca-grandedo-tomate/lagarta-da-espiga-do-milho (Helicoverpa zea), Lagarta-do-cartucho-do-milho
(Spodoptera frupperda), Lagarta-da-soja (Anticarsia gemmatalis) e Lagarta-falsa-medideira
(Pseudoplusia includens) em todas as culturas na qual ocorram.

JB TRI-P

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA:
Não determinada devido à natureza do produto (inimigos naturais)

REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA SOB N˚

CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL:
Classe IV — Pouco Perigoso ao Meio Ambiente

COMPOSIÇÃO:
TRICHOGRAMMA PRETIOSUM
100.000 insetos parasitóides por cartela

PRECAUÇÕES DE USO E RECOMENDAÇÕES RELATIVOS À SAÚDE
HUMANA:

CONTEÚDO:
Cartela de papel cartonado com 100.000 indivíduos
CLASSE:
AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROLE (Inimigos naturais)
TIPO DE FORMULAÇÃO:
INSETOS VIVOS
(Endoparasitoide de larva, em fase de pupa para
controle biológico)
TITULAR DO REGISTRO:
JB BIOTECNOLOGIA LTDA-ME
Avenida Dom Cirillo, Cohab, n˚ 2782
Paraopeba - Minas Gerais - CEP: 35.774-000
Tel: (31) 3714-5176
CNPJ: 22.175.316/0001-57
Registro no Instituto Mineiro
de Agropecuária n˚11591
FABRICANTE(S)/FORMULADOR(ES):
JB BIOTECNOLOGIA LTDA-ME
Avenida Dom Cirillo, Cohab, n˚ 2782
Paraopeba - Minas Gerais - CEP: 35.774-000
Tel: (31) 3714-5176
CNPJ: 22.175.316/0001-57
Registro no Instituto Mineiro
de Agropecuária n˚11591

N° DO LOTE OU PARTIDA:
DATA DE FABRICAÇÃO:
DATA DE VENCIMENTO:

ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇAO AS INSTRUÇÕES:
USE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO INDICADO.
PRECAUÇÕES GERAIS:
Produto para uso exclusivamente agrícola.
•
•
•
•
•
•

Não coma, não beba e não fume durantes o manuseio e aplicação do produto.
Não manuseie ou aplique o produto sem os equipamentos de proteção individual (EPI)
recomendados.
Os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados devem ser vestidos na
seguinte ordem: botas e óculos.
Não utilize equipamentos de proteção individual (EPI) danificados.
Não utilize equipamentos com vazamentos ou defeitos.
Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais
e pessoas.

PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO:
•
Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia.
•
Aplique o produto somente nas doses recomendadas.
•
Utilize equipamentos de proteção individual – EPI: botas, e óculos de segurança com
proteção lateral.
PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO:
•
Os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados devem ser retirados na
seguinte ordem: óculos e botas.
•
Faça a manutenção e lavagem dos equipamentos de proteção após cada aplicação do
produto.
•
Não reutilizar a embalagem vazia.
PRIMEIROS SOCORROS: Não se aplicam. Não há dados que indiquem a ocorrência de danos
agudos ou crônicos causados por Trichogramma pretiosum, agente biológico de controle
deste produto. Para outras informações, vide informações médicas na bula.
Em casos de acidentes ligue para Disque-Intoxicação: 0800-7226001, para notificar
o caso de obter informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento.
Rede Nacional de Centros de informação e Assistência Toxicologica - RENACIAT –
ANVISA/MS. Notifique ao sistema de informçao de agravos de notificação (SINAN/ MS)
Telefone de Emergência da Empresa: (31) 3714-5176

Cor da faixa: Branca
ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O RÓTULO,
A BULA E CONSERVE-OS EM SEU PODER.
É OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. PROTEJA-SE.
É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA.
Indústria Brasileira
Produto viável por 5 dias se armazenado e transportado em temperaturas entre 23 e 27°C.

PRODUTO FITOSSANITÁRIO COM USO APROVADO PARA AGRICULTURA ORGÂNICA

