Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju paradižnika, paprike, kumar, ﬁžola za stročje, malin, robid,
borovnic, brusnic, ribeza, kosmulje in oreha upoštevati netretirani varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje
brega voda 1. in 2. reda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju trte za pridelavo namiznega
grozdja upoštevati netretirani varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Zaradi zaščite
vodnih organizmov je treba pri tretiranju trte za pridelavo vinskega grozdja, jajčevca, bučk, dinj, lubenic, solate,
endivije, kreše, jagod, brokolija, cvetače, zelja, brstičnega ohrovta, artičoke, čebule, pora in krompirja upoštevati
netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda
2. reda. Nevarno za čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem.
Ne tretirati v času paše čebel. Ne tretirati v prisotnosti cvetočega plevela. Odstraniti plevel pred cvetenjem.
Telefon za nujne primere: 112 KLIC V SILI.
INSEKTICID za zatiranje rastlinskih škodljivcev na paradižniku, papriki, jajčevcih, kumarah, bučkah,
lubenicah, dinjah, solati, endiviji, jagodah, brokoliju, cvetači, zelju, brstičnemu ohrovtu, čebuli, poru, marelicah,
breskvah, nektarinah, jablanah, hruškah, na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja ter krompirju
formulirano v obliki koncentrirane suspenzije (SC). Kot manjša uporaba se uporablja za zatiranje škodljivih
žuželk na orehih, malinah, robidah, borovnicah, brusnicah, ribezu, kosmuljah, jagodah, na trti za pridelavo
vinskega in namiznega grozdja, stročjem ﬁžolu, kreši, artičokah, kutinah, našijih ter v okrasnih rastlinah.
Vsebuje:
spinosad (tehn.) .…… 480 g/L (44,04 % w/w); spinosad = mešanica spinosin A+ spinosin D
(v razmerju 85:15); CAS št.: 168316-95-8; a) spinosin A (CAS št.: 131929-60-7) in b)
spinosin D (CAS št. 131929-63-0)
1,2-benzizotiazolin-3-on .…... 2,18 g/L (0,2 % w/w); CAS št.: 2634-33-5
Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)
POZOR.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Da bi preprečili tveganja za
ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. Vsebuje 1,2-benzizotiazolin-3-on.
Lahko povzroči alergijski odziv.
Hraniti zunaj dosega otrok. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Nositi zaščitne
rokavice in zaščitno obleko. Prestreči razlito tekočino. Odstraniti vsebino/posodo pri
pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne
čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko
drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju marelic, breskev, nektarin,
jablan in hrušk upoštevati netretirani varnostni pas 50 m tlorisne širine od meje brega
voda 1. in 2. reda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju našija in kutine
upoštevati netretirani varnostni pas 40 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.
™®

Blagovne znamke podjetja Corteva Agriscience in njegovih povezanih podjetij.

VSEBINA: 20 x 250 ML

Imetnik registracije: Corteva Agriscience Bulgaria EOOD, Mladost 4, BPS, 1A bld., 1ﬂ., Soﬁja, 1766, Bolgarija
Pooblaščeni zastopnik in distributer: KARSIA, Dutovlje, d.o.o.
Poslovalnica Ljubljana, Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovenija, tel.: 00 386-8-387-89-31; www.karsia.si
Številka odločbe: MKGP, UVHVVR št.: U34330-66/17/6 z dne 22.3.2018, z vsemi spremembami.
Prazne embalaže ni dovoljeno ponovno uporabiti!
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz ﬁtomedicine.
Pred uporabo preberite priložena navodila.
Datum proizvodnje in številka serije: na embalaži. Rok uporabe: tri leta od datuma proizvodnje.
Ukrepi prve pomoči: v primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu
nudite prvo pomoč, kot je navedeno v etiketi z navodilom za uporabo.
Pogoji skladiščenja: sredstvo shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem, temnem, zračnem
in zaklenjenem prostoru, pri temperaturi med 5 in 30 °C. Hranimo ga ločeno od hrane, pijače in krmil ter
nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.
Navodilo za ravnanje v primeru nenamernega izpusta: v primeru nesreče najprej obvestimo center za
obveščanje 112. V primeru nesreče pri prevozu takoj ugasnemo motor vozila, zavarujemo mesto nesreče in
preprečimo nastajanje nadaljnje škode. Uporabimo primerno zaščitno opremo. Ponesrečeni osebi nudimo
prvo pomoč in takoj pokličemo zdravnika. Sicer ukrepamo kot v zaprtem prostoru, le da tal ne izpiramo, pri
večjih razlitjih pa odstranimo še zgornjo plast zemlje. V zaprtem prostoru po razlitem sredstvu potresemo
inertni material (žaganje, pesek, zemljo) in ga skupaj s poškodovano embalažo zberemo v posebej označeno
večjo posodo, da gre na uničenje. Kontaminirana tla in ostale umazane
predmete očistimo z vodo in detergentom. Večje količine odpadne vode
zberemo v posode, da preprečimo onesnaževanje odtočnih kanalov,
vodotokov in podtalnice. V primeru požara gasimo s prahom, peno,
ogljikovim dioksidom, razpršeno vodo ali vodno meglico. Pazimo, da ne 3 830027 996829
pride do onesnaževanja vodotokov in odtočnih kanalov.
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