INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT AERI PER CONTROLAR LA
PROCESSIONÀRIA DEL PI, 2010
Preguntes més habituals

¿HI HA RISC PER LES PERSONES I ELS ANIMALS DOMÈSTICS?
No hi ha cap tipus de risc. El producte està classificat com:
RISCOS

CLASSIFICACIÓ

Per a l’home i animals domèstics:
Per a la fauna terrestre:
Per a la fauna aqüícola:
Abelles:

Categoria A (baixa toxicitat)
Categoria A
Categoria A
Compatible amb les abelles

Essent : A: baixa toxicitat. B: toxicitat moderada. C: molt perillós. D:
extremadament perillós.
HE DE RENTAR EL CA DESPRÈS DE QUÈ HAGI PASSAT L’HELICÒPTER ?
No es necessari, però pot fer-ho.
PUC AGAFAR BOLETS ?
Sense cap problema. El producte està autoritzat per matar larves de mosques en els
cultius de xampinyons, a una dosi 1.000 vegades superior i desprès no te termini de
seguritat .
PUC CAÇAR A LA ZONA I MENJAR EL QUE CACI ?
No hi ha cap problema.
QUÈ PASSA SI EL PRODUCTE VA L’AIGUA DE LA CISTERNA?
En principi, la quantitat és insignificant, es polvoritzen 3 litres de producte per
cada 10.000 metres quadrats de pinar, però va dissolt en un oli i pot fer tenir
colors iridiscents a l’aigua, però és per l’oli, no pel producte.
Es poden tancar les cisternes fins que plogui i renti les teulades, per a que aquesta
aigua no caigui dins de les cisternes.
POT OCASIONAR PROBLEMES RESPIRATORIS A PERSONES AMB ASMA?
No hi ha cap risc sobre les persones produït per la respiració de l’aire on s’ha
polvoritzat amb el producte.

QUIN ÉS EL PRODUCTE EMPRAT?
El dimilin oleoso B
Que duu?
oli mineral i diflubenzurón.
QUINA ÉS LA DOSI UTILITZADA?
Es tiren 3 litres de producte per cada 10.000 metres quadrats de pinar, és a dir, 3
litres per hectàrea; o el que és el mateix, 0,3 mil·lilitres de producte per cada metre
quadrat.
El producte esta autoritzat?
Si, pel Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí amb la classificació que hem
comentat abans.
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