PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

Postřikový systémový a kontaktní fungicidní přípravek ve formě smáčitelného
prášku dispergovatelného ve vodě k ochraně brambor proti plísni bramborové.
Účinné látky: benalaxyl-M 40 g/kg, 4% hmot.
mankozeb 650 g/kg, 65 % hmot.
VAROVÁNÍ
Může vyvolat alergickou kožní reakci. ● Podezření na poškození plodu v těle matky.
● Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/... ● Uniklý produkt seberte.
● Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů. ● Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali
rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. ● Pro profesionální uživatele.
● Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
SPa 1: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou
látku ze skupiny fenylamidů (benalaxyl, benalaxyl-M, metalaxyl, metalaxyl-M) vícekrát než 3x
za vegetační sezónu.
Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku životního cyklu houby.
SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
Další nebezpečné látky (složky) obsažené v přípravku, které je třeba uvádět
na obal/etiketu: sloučenina hydrogensiřičitanu sodného a polykondenzátu
formaldehydu s 4,4’-sulfonylbis (fenolem), fenol
● Číslo povolení: 4654-0
● Držitel rozhodnutí o povolení: Isagro S.p.A., Centro Uﬃci San Siro,
Fabricato D-ala 3, Via Caldera 21, 20153 Milano, Itálie, tel.: 0039 (0)2 40901.209
● Výrobce přípravku: Isagro S.p.A., Centro Uﬃci San Siro Fabricato D-ala 3,
Via Caldera 21, 20153 Milano, Itálie, tel.: 0039 (0)2 40901.209
● Právní zástupce držitele rozhodnutí o povolení: Agro Aliance s.r.o.,
252 26 Třebotov 304, tel.: 257 830 138
● ®Fantic je registrovaná ochranná známka společnosti Isagro S.p.A., Itálie
● Balení a hmotnost (čistá): PES/AL/PA/PE pytel s obsahem 5 kg přípravku
● Datum výroby: uvedeno na obalu
● Číslo šarže: uvedeno na obalu
● Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5°C až +30°C

4 x 5 kg
®

Fantic je registrovaná ochranná známka společnosti Isagro S.p.A.

FANTIC M 5 kg_CZ271115

