Dalszy ciag etykiety - instrukcji w środku opakowania.

KARATE ZEON 050 CS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników
nieprofesjonalnych.
Przed użyciem przeczytać instrukcję podane w załączonej
ulotce.
Zezwolenie MRiRW nr R - 31/2013 z dnia 18.02.2013 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 319/2017d z dnia
04.07.2017 r.
Zawartość substancji czynnej: lambda-cyhalotryna
(związek z grupy pyretroidów) - 50 g/1 (4,81 %).

Uwaga
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne,
powodując długotrwałe skutki.
EUH208 - Zawiera 1,2-benzoizotiazolin-3(2H)-on.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi
i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją
użycia
P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P 280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego
samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
lekarzem.
P330 - Wypłukać usta.
P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry
lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym
fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być
narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły
się o taką informacje.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH
ŚRODEK I PRACOWNIKÓW:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną,
zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony
roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w
trakcie wykonywania zabiegu. Unikać zanieczyszczenia
skóry. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady
lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska
naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego
opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód
powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Niebezpieczny
dla pszczół. Zaleca się stosować środek poza okresami
aktywności pszczół oraz innych owadów zapylających. Nie
stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek
(spadź). Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza
obszar stosowania środka.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO
USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać: - w miejscach lub
obiektach, w których zastosowano odpowiednie
rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska
oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych
opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z
żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze 0 oC - 30 oC,
w chłodnym, dobrze wentylo- wanym miejscu. Zabrania się
wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach
ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek
przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania
odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po
środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin
będących środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie
konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać
opakowanie lub etykietę. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Wypłukać usta.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Polska Sp. z o.o.,ul. Szamocka 8,
01-748 Warszawa, tel.: 22 326-06-01,
fax: 22 326-06-99.

10 ml

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie
i etykietowanie środka ochrony roślin:
Target S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno,
Data produkcji i nr partii
84-110 Krokowa, tel: +48 58 774 10 90,
na opakowaniu
fax: +48, 58 676 74 89, e-mail:
Okres ważności: 2 lata
info@target.com.pl.

Gąsienica

Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101A,
tel. 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91

Zawartość
netto:

Okres od ostatniego
zastosowania środka do dnia
zbioru rośliny uprawnej
(okres karencji):
Ziemniak, aronia, jabłoń ,
cebula, kapusta głowiasta ,
kukurydza cukrowa - 7 dni.
Okres od zastosowania
środka do dnia, w którym na
obszar, na którym
zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta
(okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu
całkowitego wyschnięcia
cieczy użytkowej na
powierzchni roślin.

Mszyca

OPIS DZIAŁANIA
Insektycyd w formie
zawiesiny kapsuł w cieczy do
rozcieńczania wodą,
o działaniu kontaktowym
i żołądkowym, przeznaczony
do zwalczania szkodników
gryzących i ssących
w roślinach rolniczych,
sadowniczych i warzywnych.
Na roślinie działa
powierzchniowo. Środek
przeznaczony do stosowania
przy użyciu opryskiwaczy
ręcznych.

