NOT PRINT

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK LAYOUT

Pledge 50WP
®

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ
Μη διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο, με προφυτρωτική κυρίως δράση,
εναντίον ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε
καλλιέργειες αμπέλου, ελιάς και εσπεριδοειδών
Βρέξιμη σκόνη (WP) - flumioxazine (φλουμιοξαζίν) 50%
Εγγ.σύνθεση: flumioxazine 50% β/β , Βοηθητικές ουσίες 47.92% β/β
Αρ. Έγκρ. Κυκλoφ: 7938/29-07-2010

Καθ. Βάρος:

Κάτοχος της έγκρισης:
Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
Parc d’Affaires de Crécy
10A, Rue de la Voie Lactée
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’ Or, Γαλλία

F130001290A-0921

5x80 γραμ

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ
1o χλμ. Λ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Θ.100, 19002, Παιανία,
Τηλ.: 210.68.00.900
info@hellafarm.gr , www.hellafarm.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στo έμβρυο.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡIΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
UFI CODE: 9J10-V01W-V00H-2H4C

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: ΣE ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης:
Συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό. Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο αναπνευστικό σύστημα και συμπτώματα βρογχίτιδας. Σε περίπτωση
εισπνοής, μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα. Αν τα συμπτώματα επιμένουν συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε
αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό
κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε καλά το στόμα με νερό. Μην
προκαλείτε εμετό σε άτομα που δεν έχουν πλήρως τις αισθήσεις τους ή βρίσκονται σε σύγχυση. Συμβουλευτείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777
ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ ΤΟΥ.
(Να μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες
επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από μη γεωργική γη.
ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας
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