
Přípravek na ochranu rostlin

CARECA
Postřikový herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v širokém spektru plodin.

Číslo povolení:  4957-0
Držitel rozhodnutí o povolení a  UPL Europe Ltd., The Centre, 1st Floor, Birchwood Park, Warrington, WA3 6YN
výrobce přípravku:  Velká Británie 
Distributor v ČR:  AGROFERT, a.s., Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, tel.: +420 272 192 402,
      www.agrofert.cz
Účinná látka: 500 g/l propyzamid  (43.1 %) tj. 3,5-dichlor- N-(1,1-dimethylprop-2- yl-1-yl) benzamid

Varování 
H351  Podezření na vyvolání rakoviny.
H411  Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní
    prostředí.
P201   Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P273   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391   Uniklý produkt seberte.
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501   Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
SP1   Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. /Nečistěte aplikační zařízení 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.
Obsahuje l,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, 
necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů.

Zařazeni přípravku z hlediska ochrany vodních organismu: toxický

Balení a objem (čistá hmotnost): HDPE kanystr 5 l
Číslo šarže:    Viz obal
Datum výroby:   Viz obal
Datum ukončení doby použitelnosti: Viz obal
Datum použitelnosti:   2 roky od data výroby za podmínek: Přípravek se
      skladuje v originálních obalech při teplotách 0 - 32°C v
      suchých a větratelných místnostech oddělené od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv,
      desinfekčních prostředků a obalu od těchto látek. Chraňte před mrazem, ohněm, vysokou
      teplotou a přímým slunečním světlem.

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovída-
jícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní 
rozbory přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen 
vyznačit na obalu přípravku.

Působení přípravku
CARECA je reziduální herbicid pro preemergentní hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v širokém spektru pěstovaných 
plodin. Zastavuje růst rostliny inhibicí dělení buněk v odnožích a kořenech.
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