
NEVARNO.
Povzroča draženje kože. 
Povzroča hude poškodbe oči. 
Sum povzročitve raka. 
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v 
skladu z navodili za uporabo.
Pred uporabo pridobiti posebna navodila. PO 
uporabi temeljito umiti kožo. Preprečiti 
sproščanje v okolje. Nositi zaščitne 
rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/
zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: previdno 
izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne 
leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. 
Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA 
ZASTRUPITVE/zdravnika. 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.
Telefon na nujne primere: 112 KLIC V SILI
UFI: FD6X-YH7U-J214-KN0AK-47321/2011 - SLOVENIA
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Sredstvo s preventivnim, 
kontaktnim načinom 
delovanja za zatiranje 

rastlinskih bolezni na trti 
za pridelavo vinskega 
in namiznega grozdja 
formulirano v obliki 

koncentrata za emulzijo (EC).
™®  Blagovna znamka podjetja Corteva Agriscience 

in njihovih povezanih podjetij.

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 c. 132, 1000 Ljubljana, Slovenija. Tel.: 
+386-8-387-89-31;  HYPERLINK »http://www.karsia.si« www.karsia.si 

Številka odločbe o registraciji: MKGP, UVHVVR št.: 3433-440/2007/9 
z dne 14.5.2009, z vsemi spremembami.  

Datum proizvodnje in številka serije: na embalaži.

Rok uporabe: dve leti od datuma proizvodnje.

Prazne embalaže ni dovoljeno ponovno uporabiti.
Pred uporabo preberite priložena navodila.
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz 
fitomedicine.

Ukrepi prve pomoči: v primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika 
in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v priloženem navodilu za uporabo.

Distributer i autorizuar per Kosove: KB.˝AGRONOMI˝ exp-imp. Samadraxhe Suhareke. 
Mob. 044/124 654 dhe 044/183 835

Pogoji skladiščenja: snov hraniti v originalni, zaprti embalaži, zaščiteno pred svetlobo in 
vlago, na hladnem, v dobro prezračenih prostorih, v skladiščih, ki ustrezajo s slovensko 
zakonodajo predpisanim normativom za skladiščenje nevarnih kemikalij. Hraniti izven 
dosega otrok. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 

Vsebina: 1 L

SKUPINA FUNGICID13

Vsebina: 
1 L

JAUNE

Vsebuje:
prokvinazid……200 g/L (20 % w/w), CAS št.: 
189278-12-4
benzensulfonska kislina, C10-C13 alkil 
derivati, kalcijeve soli
kalcijev dodecilbenzensulfonat, CAS št.: 
26264-06-2

TALENDO SI 1 L SLB K-47321 (iss 4).indd   1 04/12/2020   17:59


