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Přípravek na ochranu rostlin

SYNBETAN P FORTE NEW
Přípravek SYNBETAN P FORTE NEW je postemergentní selektivní herbicid v cukrové řepě.

Registrační číslo přípravku: 4670-1
Držitel rozhodnutí o povolení a výrobce přípravku:   UPL Europe Ltd., The Centre, 1st Floor,
    Birchwood Park, Warrington, WA3 6YN,
    Velká Británie
Distributor pro Českou republiku:   AGROFERT, a.s., Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4

Účinná látka: 100 g/l Ethofumesate tj. (2RS)-2-ethoxy-3,3-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-
  methansulfonát
  80 g/l Phenmedipham, tj. 3-[(methoxykarbonyl)amino]fenyl-N-(3-methylfenyl)karbamát

Varování 
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H341 Podezření na genetické poškození.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali
  rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/
  aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P330 Vypláchněte ústa.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li s dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ
  INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P308 + P313 Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou
  pomoc/ošetření.

SP1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho
  obalem. / Nečistěte aplikační zařízeni v blízkosti
  povrchové vody. / Zabraňte kontaminaci vod splachem z
  farem a z cest.
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II.
  stupně zdrojů povrchové vody.
SPe1  Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento
  přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku
  Ethofumesate, vícekrát než jednou za tři roky na
  stejném pozemku.
SPe2  Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na
  svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou
  vzdáleny od povrchových vod < 100 m.
SPe3  Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet
  dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Zvlášť nebezpečný pro včely.
Toxický pro vodní organismy.

Spe8  Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů neaplikujte na kvetoucí rostliny a na
  místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy.

Z hlediska ochrany včel je přípravek zařazen jako zvlášť nebezpečný.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, necílových členovců, 
půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů a necílových rostlin.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.
Další nebezpečné látky (složky) obsažené v přípravku, které je třeba uvádět na obal/etiketu: isoforon

Balení a objem (čistá hmotnost):  F-HDPE kanystr 5 l (4,95 kg)
Číslo šarže:  Viz obal
Datum výroby:  Viz obal
Datum ukončení doby použitelnosti:  Viz obal
Datum použitelnosti:  24 měsíců od data výroby za podmínek správného skladování
  uvedených v této etiketě.

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě
analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž
základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u
akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Působení přípravku
Ethofumesate je benzofuranová herbicidní účinná látka k hubení jednoletých trav a širokolistých plevelů. 
Phenmedipham je účinná látka ze skupiny karbamátů určena k hubení dvouděložných plevelů.

VAROVáNí


