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Přípravek na ochranu rostlin
Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého
suspenzního koncentrátu (SC) určený k hubení 
jednoletých dvouděložných plevelů v kukuřici.

Účinná látka: Terbuthylazine – 500 g.l-1, tj.: N 2-terc-butyl-6-chloro-N 4-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine

POZOR!
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti po-
vrchové vody / zabraňte
kontaminaci vod splachem z farem a cest.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových
členovců, půdních
makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny!
Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.
Dbejte na to, aby se přípravek v žádném případě nedostal do tekoucích a stojatých vod ve volné přírodě!

N

Nebezpečný pro
životní prostředí

Číslo povolení: 4560-0
Držitel rozhodnutí o povolení: Oxon Italia S.p.A., Via Sempione 195 – 20016 Pero (MI), Itálie
Výrobce: Sipcam S.p.A., Via Sempione, 195 - 20016 Pero (MI), Itálie
Právní zástupce v ČR: Agchem Project Consulting Ltd, 290 Av. Du Tourail, Coustellet, 

84580 Oppède, Francie

Balení: 7,5 L přípravku v HDPE kanystru 10 L
SEE PACKAGE

Doba použitelnosti přípravku: dva roky od data výroby při dodržení podmínek skladování v 
neporušených originálních obalech

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího
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.

Click 500 SC je registrovaná ochranná známka společnosti Oxon Italia Spa

Číslo šarže:
Datum výroby: SEE PACKAGE
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