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zawartość netto:

4 x 5 L ℮

OPIS DZIAŁANIA
FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu 
wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.
Substancja czynna prochloraz należy do grupy FRAC 3.

ŚRODEK PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB 
STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ 
OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować 
o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które 
mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i 
które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą 
w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w 
trakcie wykonywania zabiegu.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym 
na obszar, na którym zastosowano środek mogą 
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta 
(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego 
wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ 
ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub 
jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód 
powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód 
poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest 
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od 
zbiorników i cieków wodnych. 
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących 
celem działania środka konieczne jest wyznaczenie 
strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów 
nieużytkowanych rolniczo.

Zawartość substancji czynnych: 
prochloraz (związek z grupy imidazoli) 450 g/l (39,8%).
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UWAGA
H41O Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwa!e skutki. 
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i 
środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. 
P391 Zebrać wyciek. 

PRZED UŻYCIEM WSTRZĄSNĄĆ
CHROŃ PRZED MROZEM

PRZESTRZEGAJ ETYKIETY ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W CELU 
OGRANICZENIA RYZYKA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA. PRZED UŻYCIEM 

PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE PODANE NA ETYKIECIE.  


