Тарна етикетка

Містить:

20 л

Концентрат, що емульгується
Діюча речовина – Ацетохлор
Вміст діючої речовини: 900 г/л.

Дозволяє посіяти озимі в оптимальні
терміни
Дозволяє вчасно підготувати
грунт під весняний посів
Дозволяє посіяти кукурудзу в максимально
ранні строки (за температури грунту +8°С)
Відмінні результати при застосуванні
мінімальних чи нульових технологій
обробки грунту
Завдяки ранньому посіву, можна зібрати врожай
раніше за рахунок ефективного використання зимововесняної вологи і реалізувати його за вищими цінами.

Рекомендації щодо застосування:
Норма витрати
препарату, л/га

Культура, об’єкт,
що обробляється

Об’єкт, проти якого
обробляється

1,5 – 3,0

Кукурудза

Однорічні злакові та
дводольні бур`яни

1,5 – 2,5

Соняшник, соя

Однорічні злакові та
дводольні бур`яни

2,0– 3,0

Залізничне полотно

Однорічні злакові та
дводольні бур`яни

Заявник: ТОВ «Монсанто Україна», 101а, вул. Володимирська,
м. Київ, 01033, Україна, тел.: 380 44 490 75 75,
факс: 380 44 490 01 45.
Виробник: Монсанто Європа С.А., Хавен 627, Шелделаан,
Б-2040, Антверпен, Бельгія, тел.: + 32 0(3) 568 51 23.
Призначення: гербіцид.
Класифікація ВООЗ:
4 клас гострої пероральної та дермальної токсичності,
3 клас небезпечності по сенсибілізуючій дії,
2 клас небезпечності по подразнюючій дії на шкіру та слизові
оболонки очей,
2 клас небезпечності по стабільності у грунті,
1 клас небезпечності по стабільності у воді.
Посвідчення про державну реєстрацію: Серія А № 02867.
Пакування: полімерні ємкості (каністри, бочки, баки, контейнери) об’ємом 20 л, 200 л, 640 л, 1 000 л.
Дата виготовлення:
зазначена на упаковці.
Гарантійний термін
зберігання: 5 років.

Спосіб, час обробок, обмеження
Обприскування грунту до висівання,
під час висівання або після
висівання, але до появи сходів
культури
Обприскування грунту до висівання,
під час висівання або після
висівання, але до появи сходів
культури
Обприскування залізничного
полотна до появи сходів бур`янів*

Строк
останньої
обробки

Максимальна
кратність
обробок

Не регламентується

1

Не регламентується

1

Не регламентується

1

* Забороняється випасання худоби та заготівля сіна у зоні 200 м від залізничного полотна протягом 7 днів.
Забороняється обробка станційних шляхів на відстані менше ніж 200 м від вокзалу та місць постійного перебування людей.

Дата виготовлення:
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Scratch code
Інформація, як перевірити
продукцію, наведена на звороті

Тарна етикетка

Сумісність з іншими препаратами: Сумісний з іншими
пестицидами, рідкими добривами та водою. Проте, в кожному
конкретному випадку необхідно перевіряти препарати на
сумісність.
Приготування та норма витрати препарату, робочого
розчину: Робочий розчин препарату готується на
стаціонарних заправних станціях або на пересувних робочих
агрегатах з подальшою заправкою обприскувача.
Норма витрати робочої рідини: 200-300 л/га.
Вимоги щодо зберігання, перевезення: Зберігати в
обладнаних сховищах при температурі від –10°С до +40°С.
У випадку замерзання перенести ємкість з препаратом у
тепле приміщення. Після відтанення періодично струшувати
до розчинення кристалів. При цьому якість препарату не
погіршується.
При перевезенні не потребує спеціальних заходів та
класифікації.
Перша медична допомога: Вивести потерпілого на свіже
повітря. Негайно зняти забруднений одяг.
Очі: Негайно промити великою кількістю води протягом
не менше ніж 15 хвилин.
Шкіра: Негайно промити водою з милом. В разі продовження подразнюючої дії звернутися до лікаря. За
можливості, показати тарну етикетку.
Специфічні антидоти відсутні.
Заходи та засоби знешкодження залишків препарату та
знищення тари: Забороняється виливати залишки робочого
розчину в каналізацію, водойми, а також використовувати
порожню тару вдруге.

Monsanto Europe S.A., Nov 2014

Залишки препарату на різних поверхнях (транспортні
засоби, обладнання для застосування і приміщення)
видаляють водними розчинами технічних або синтетичних
миючих засобів (СМЗ) відповідно до «Вказівок по
застосуванню синтетичних миючих засобів».
Пролитий препарат: Засипати абсорбентом (глиною,
землею або піском); зібрати та завантажити в контейнери
для відправки та знешкодження в установленому
порядку; промити місце проливу водою з дезактивуючою
речовиною.
Порожню тару тричі промити, воду після промивання
злити у баки обприскувачів.
Знешкодження тари від препарату здійснюється
підприємствами-виробниками, іншими підприємствами,
які мають ліцензію Мінприроди, позитивний висновок
санітарно-епідеміологічної експертизи і погодження
Державної інспекції цивільного захисту та техногенної
безпеки.
До відома споживача: Щоб уникнути ризиків для людини та
довкілля, слід дотримуватись інструкції щодо використання
препарату.
Гарантії: При дотриманні рекомендацій на етикетці препарат
придатний для рекомендованої мети.
Оскільки зберігання і застосування препарату знаходиться
поза нашим контролем і ми не можемо передбачити всі
обставини, ми відповідаємо лише за якість препарату на
момент його поставки.
З метою перевірки оригінальності препарату:
1. Зітріть захисне покриття
2. Надішліть код на короткий номер 2909 (вартість СМС – згідно
з тарифами операторів) або перевірте код на сайті roundup.ua

Дл оолññû ÃбоÛñ ÃñоÃлôû GSM оÛ Ãо о.µÃ ñс одого SMS
-оñдо лÛ Ã о Û 2909-дл ÃбоÛñ КôòсÃ 0.50 г ., ±С-0,60
г .,Life:) - 0,59 г .±Ã ôф  г ôû у ÃûуÃ Дµ. ДодÃкоо у ô уÝс
бñ до Ûсñõого фоду у о ñ ñ 7,5% ñд Ã осñ ослугô бÛ у ÃûуÃ
Дµ.О гÃñ Ãо (±Оµ осÃо Ук ÃòÃ). ±Ûûñ Ã ñд ô кÃ ±Оµ «Клуб ЛÛÛл
4û4» (056) 735 77 77 (-) 10 -18
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