
Fungicid sistemic pentru combaterea manei la cartof, (Phytophtora infestans), 
salată verde (Bremia lactucae), ceapă și usturoi (Peronospora destructor)

Substanţaactivă : 
Oxathiapiprolin : 100 g/l; 
Număr CAS :1003318-67-9;
Formulare : dispersie în ulei

® ™  Mărci iregistrate ale Dow AgroSciences, DuPont sau Pioneer și companiile   
afiliate sau proprietarii acestora.

H317 : Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H412 : Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
P261 : Evitați să inspirați ceața sau vaporii.
P272 : Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului 
de muncă.
P273 : Evitaţi dispersarea în mediu 
P280 : Purtaţi mănuși de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament 
de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
P302 + P352 : Încaz de contact cu pielea : spălaţi cu multă apă și  săpun. 
P333 + P313 : În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată, consultaţi 
medicul.
P363 : Spălaţi îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare. 
P391 : Colectaţi scurgerile de produs
P501 : Eliminaţi recipientul prin centrele zonale de colectare, în cadrul Sistemului de Colectare 
a Ambalajelor de Pesticide al Asociaţiei Industriei de Protecţie a Plantelor din România – SCAPA;
Eliminaţi conţinutul la o instalaţie de incinerare aprobată în conformitate cu legislaţia naţională.

SPe1 : Nu poluaţi apa cu acest produs sau cu ambalajul acestuia. Nu se va curăţa echipamentul 
de aplicare lângă apele de suprafaţă. Se va evita contaminarea prin intermediul sistemelor de 
evacuare a apei provenind de la ferme sau drumuri.
SPe3 : Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon netratată de 15 m 
până la apele de suprafaţă;
EUH401 : Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucţiunile 
de utilizare.

Atentie! 
A se utiliza numai în scopul pentru care a fost omologat și în conformitate cu instrucţiunile 
alăturate. 
Riscurile asupra utilizatorilor și a mediului pot fi evitate numai cu condiţia respectării recomandărilor 
din prezenta etichetă.
Citiţi totdeauna eticheta înainte de utilizare!  

Atenţie Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr : 491PC/14.03.2019
Producător : DuPont International Operations SArl Geneva, Switzerland
Reprezentant : DuPont Romania SRL, Sos. București-Ploiești, 42-44, Clădirea B2, et. 2, sect. 1, 
013696, Bucuresti, Romania, tel. 031.620 41 00; fax. 031 620 41 01
Termen de valabilitate : produsul este valabil 3 ani de la data fabricatiei.
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