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PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN
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Postřikový herbicid ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro
ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů
na orné půdě, v ovocných sadech mimo
broskvoň, vinohradech a k likvidaci
nežádoucí vegetace na ostatních
plochách, v lesních kulturách a k
likvidaci plovoucích a vynořených
plevelů na vodních plochách.

Účinná látka: Glyfosát 360 g/l (ve formě IPA soli 480 g/l)
Evidenční číslo přípravku: 4330 - 0

objem:

Uchovávejte pouze v původním obalu.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské
zdraví a životní prostředí.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
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.
Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné
pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
Nebezpečný pro dravé roztoče z čeledi Phytoseiidae; pro ostatní
necílové členovce nevyžaduje klasiﬁkaci.
Přípravek nevyžaduje klasiﬁkaci z hlediska ochrany ptactva, včel,
suchozemských obratlovců, půdních mikroorganismů, půdních
makroorganismů.
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Držitel rozhodnutí o povolení:
Monsanto Europe S.A./N.V.
Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antverpy, Belgie
Právní zástupce:
MONSANTO ČR s.r.o., Londýnské nám. 856/2,
639 00 Brno tel: 543 428 200
Výrobce přípravku:
Monsanto Europe S.A./N.V.
Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antverpy, Belgie
Způsob balení: 20 l HDPE kanystr
Datum výroby: uvedeno na obalu
Číslo šarže: uvedeno na obalu
Doba použitelnosti: 5 let od data výroby; teplota skladování
+ 5 až + 30 °C

In case of emergency:
Monsanto Antwerp
+32 (0)3 568 51 23

❶ MONSANTO a symbol révy jsou registrované obchodní značky společnosti Technology LLC.
⑨ Monsanto Europe N.V., 2015
Datum výroby / Číslo šarže: uvedeno na obalu

