
AGROKLASIK 360 TF je systémový herbicid určený k hubení většiny druhů širokolistých a trávovitých plevelů 
v následujících plodinách:

Bob
Cibule a pór 
Cukrovka
Hořčice 
Hrách
Chřest

Jádroviny, peckoviny
Ječmen 
Len 
Louky a pastviny 
Nezemědělská půda
Orná půda, strniště

Oves
Pšenice 
Půda dočasně 
neobdělávaná
Půda sousedící s vodními 
plochami 

Řepka olejka 
Různé plodiny -
zrušení porostu
Tuřín
Vodnice

Kategorie uživatelů: profesionální uživatel
Název a množství účinné látky: glyfosát 360 g/l (cca 30,8 % hm.)

Označení přípravku:
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261: Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+350: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
EUH210: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových 
vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci na podzim 
pro aplikační dávku nad 5 l přípravku /ha.

Držitel povolení/Osoba odpovědná za konečné balení a označení přípravku na ochranu rostlin 
na trhu: AGROFERT, a.s., Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, Tel.: +420 272 192 402
Evidenční číslo přípravku: 5524-0
Číslo šarže: uvedeno na obalu
Datum výroby formulace: uvedeno na obalu
2D Kód: uvedeno na obalu
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Množství přípravku v obalu: HDPE kanystr s obsahem 20 l přípravku

Agroklasik 360 TF
PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití
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Balení:
20 L

jakub.laxa
Přeškrtnutí


