
Postřikový selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu (SC) určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v cukrové řepě, krmné řepě a červené řepě salátové.

Evidenční číslo přípravku: 4723-1
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: 500 g/l (50%) ethofumesát (ISO), tj. (2RS)-2-ethoxy-3,3-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-methansulfonát).

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:
(SP1) Neznečišťujte 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 ethofumesát, vícekrát než jednou za tři roky.
(SPe3) Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 2m vzhledem k povrchové vodě.
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů a 
necílových rostlin. 
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Nebezpečné látky (§ 20 zákona 356/2003) obsaženy v přípravku: ethofumesát (CAS:26225-79-6; 1,2-ethandiol CAS:107-21-1).

Balení a objem (čistá hmotnost): HDPE kanystr 5 l (5,65 kg)
Číslo šarže/Datum výroby: viz obal
Datum ukončení doby použitelnosti: viz obal
Použitelné do: Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby.
Za podmínek: 
 - Neporušené originální obaly, těsně uzavřené, chráněné před světlem a vlhkostí
 - Skladovat odděleně od potravin, nápojů, chránit před mrazem a přímým slunečním svitem
 - Chránit před zdroji zapálení
 - Skladovací teplota +5 až +35°C

První pomoc:
Informace o první pomoci při zasažení člověka přípravkem:
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/přívalového letáku.
První pomoc při nadýcháni aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte - zejména prostory pod víčky - čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření).
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek/etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.
Při vyhledáni lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event, následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním 
střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Působení přípravku:
Přípravek AGRO-ETHOFUMESAT je benzofuranový herbicid k hubení jednoletých dvouděložných plevelů. AGRO-ETHOFUMESAT může být používán před vzejitím nebo po vzejití plodiny v kulturách cukrové řepy, krmné řepy a červené řepy salátové.
Spektrum účinnosti:
Plevele citlivé: bažanka roční, béry, drchnička rolní, chundelka metlice, konopice polní, kolenec rolní, lesknice, lipnice roční, psárka polní, ptačinec žabinec, rdesna, rosička krvavá, svízel přítula, pěťoury, pomněnka rolní.
Plevele méně citlivé: chrpa modrák, ježatka kuří noha, laskavce, merlíky, mák vlčí, rozrazily, výdrol obilnin, zemědým lékařský, kopretina polní, kopřiva žahavka, lilek černý, oves hluchý, psárka polní, violka rolní.

Návod k použití – indikace

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

AGRETH/CZ/5L/F/0116/AGFERT

P ř íp ravek na  ochranu ros t l in

5L

AGRO-ETHOFUMESATAGRO-ETHOFUMESAT®®

Plodina, oblast použití

cukrovka, řepa krmná, řepa
salátová červená

cukrovka, řepa krmná, řepa
salátová červená

Škodlivý organismus, jiný účel použití

plevele dvouděložné jednoleté

plevele dvouděložné jednoleté

Dávkování, mísitelnost
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200-400 l vody/ha
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200-400 l vody/ha
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Poznámka

preemergentně
max. 1x

ve f. 21BBA od: 10BBCH, do: 11BBCH
dělená aplikace 2x0,6 l/ha


