Тарна етикетка

Містить:

20 л

Суспензійна емульсія
Діючі речовини:
Ацетохлор, вміст діючої речовини – 450 г/л,
Тербутилазін, вміст діючої речовини – 214 г/л,
Антидот: Фурілазол, вміст – 15 г/л.

1. Заявник: ТОВ «Монсанто Україна», 101а,
вул. Володимирська, Київ, 01033, Україна,
тел.: + 380 44 490 75 75,
факс: + 380 44 490 01 45.
2. Виробник: Монсанто Європа С.А., Хавен 627,
Шелделаан, Б-2040, Антверпен, Бельгія,
тел.: + 32 0(3) 568 51 23.
3. Призначення: гербіцид.
4. Класифікація ВООЗ: 3-й клас небезпечності за
показником гострої інгаляційної токсичності.
3-й клас небезпечності за показником гострої
пероральної та дермальної токсичності. 3-й клас
небезпечності за показником подразнюючої
дії на шкіру та слизові оболонки очей. 2-й клас
небезпечності за показником алергенної дії та
канцерогенності. За лімітуючими критеріями
небезпечності Гвардіан Тетра віднесений до 2-го
класу небезпечності.
5. Посвідчення про державну реєстрацію:
Серія А № 04262.
6. Пакування: полімерні ємкості (каністри, бочки,
баки, контейнери) об’ємом 20 л, 200 л, 640 л,
1000 л.
7. Дата виготовлення: зазначена на упаковці.
8. Гарантійний термін зберігання: 5 років.

Дата виготовлення:
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Монсанто
рекомендує
насіння кукурудзи
ДЕКАЛБ

Контроль широкого спектру
однорічних бур’янів
Безпечний до використання
на всіх типах ґрунтів, а також
за складних погодних умов
Гнучкість у використанні,
можливість застосування на
етапі до та після появи сходів
Чиста кукурудза
від сходів
Безпечний до використання на будь-якому
гібриді кукурудзи

Scratch code
Scratch
Інформація, як code
перевірити

продукцію, наведена на звороті

Тарна етикетка
9. Сумісність з іншими препаратами: Сумісний з іншими
пестицидами, рідкими добривами та водою. Проте, в
кожному конкретному випадку необхідно перевіряти
препарати на сумісність.
10. Приготування та норма витрати препарату, робочого
розчину: Робочий розчин препарату готується на
стаціонарних заправних станціях або на пересувних
робочих агрегатах із подальшою заправкою обприскувача.
Норма витрати робочої рідини – 200-300 л/га.
11. Рекомендації щодо застосування:
Норма витрати препарату, л/га

3,5

Культура, об’єкт, що обробляється

Кукурудза

Об’єкт, проти якого
обробляється

Однорічні злакові
та дводольні бур’яни

Спосіб, час обробок,
обмеження

Обприскування ґрунту
до появи сходів або у фазі
1-3 листки культури

Строк останньої обробки

Не регламентується

Максимальна кратність
обробок

1

Строк виходу для проведення механізованих робіт – через
3 доби після обприскування. На посівах кукурудзи строк
виходу для проведення ручних робіт не встановлюється,
оскільки технологія вирощування цієї культури не передбачає
проведення таких робіт.
12. Вимоги щодо зберігання, перевезення:
Специфічні вимоги відсутні. Загальноприйняті заходи
безпеки при роботі з пестицидами. Всі роботи, пов’язані з
транспортуванням, зберіганням та використанням препарату
ГвардіанТетра,проводятьсязгіднозДержавнимисанітарними
правилами «Транспортування, зберігання та застосування
пестицидів у народному господарстві» ДСП 8.8.1.2.001-98.
Зберігативобладнанихсховищахпритемпературівід–15°Сдо
+40 °С. У випадку замерзання перенести ємкість із препаратом
у тепле приміщення. Після відтанення періодично струшувати до розчинення кристалів. При цьому якість препарату
не погіршується. При перевезенні не потребує спеціальних
заходів та класифікації.
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13. Перша медична допомога: Вивести потерпілого на свіже
повітря. Негайно зняти забруднений одяг. Очі: негайно
промити великою кількістю води протягом не менш ніж
15 хвилин. Шкіра: негайно промити водою з милом. У разі
продовження подразнюючої дії звернутися до лікаря
(за можливості, показати тарну етикетку). Специфічні
антидоти відсутні.
14. Заходи та засоби знешкодження залишків препаратів та знищення тари: Забороняється виливати
залишки робочого розчину в каналізацію, водойми, а
також використовувати порожню тару вдруге. Залишки
препарату на різних поверхнях (транспортні засоби,
обладнання для застосування та приміщення) видаляють
водними розчинами технічних або синтетичних миючих
засобів (СМЗ) відповідно до «Вказівок із застосування
синтетичних миючих засобів». Пролитий препарат: засипати абсорбентом (глиною, землею або піском);
зібрати й завантажити в контейнери для відправки та
знешкодження в установленому порядку;
промити
місце проливання водою з дезактивуючою речовиною.
Порожню тару тричі промити, воду після промивання
злити у баки обприскувачів. Знешкодження тари від
препарату здійснюється підприємствами-виробниками,
іншими підприємствами, які мають ліцензію Мінприроди,
позитивний висновок санітарно-епідеміологічної експертизи і погодження Державної інспекції цивільного захисту
та техногенної безпеки.
15. До відома споживача: Щоб уникнути ризиків для людини
та довкілля, слід чітко дотримуватися інструкції щодо
використання препарату.
Гарантії:Заумовидотриманнярекомендаційнаетикетціпрепарат
придатний для рекомендованих цілей. Оскільки зберігання й
застосування препарату знаходиться поза нашим контролем і ми
не можемо передбачити всі обставини, то ми відповідаємо лише
за якість препарату на момент його постачання.
З метою перевірки оригінальності препарату:
1. Зітріть захисне покриття
2. Надішліть код на короткий номер 2909 (вартість СМС – згідно
з тарифами операторів) або перевірте код на сайті roundup.ua
Дл оолññû ÃбоÛñ ÃñоÃлôû GSM оÛ Ãо о.µÃ ñс одого SMS
-оñдо лÛ Ã о Û 2909-дл ÃбоÛñ КôòсÃ 0.50 г ., ±С-0,60 г .,Life:) 0,59 г .±Ã ôф  г ôû у ÃûуÃ Дµ. ДодÃкоо у ô уÝс бñ до
Ûсñõого фоду у о ñ ñ 7,5% ñд Ã осñ ослугô бÛ у ÃûуÃ Дµ.О гÃñ Ãо
(±Оµ осÃо Ук ÃòÃ). ±Ûûñ Ã ñд ô кÃ ±Оµ «Клуб ЛÛÛл 4û4» (056) 735 77 77
(-) 10 -18

