30143

CHORUS® 50 WG
SKUPINA
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FUNGICID

Fungicid v obliki močljivih zrnc (WG) za zatiranje povzročiteljev škrlupa na jablanah, hruškah in kutinah
ter monilij na breskvah, nektarinah, marelicah in slivah.
Pred uporabo preberite priloženo navodilo.
V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč kot je navedeno
v priloženem navodilu za uporabo.
Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži.
Ponovna uporaba prazne embalaže ni dovoljena.
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.
Odločbo št.: 3433-487/2009/5 z vsemi spremembami je izdal MKGP, UVHVVR.
Telefon za nujne primere: 112 KLIC V SILI
Chorus® 50 WG vsebuje: ciprodinil — 500 g/kg (50 % w/w), CAS št.: 121552-61-2.
POZOR
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Prestreči razlito tekočino.
Odstraniti vsebino / posodo pri pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in
odpadne embalaže.
Vsebuje ciprodinil. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati
v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaževanje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih
zemljiščih in cestah.
Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine
od meje brega voda 1. in 2. reda.
Zastopnik: Syngenta Agro d.o.o., Ljubljana, Kržičeva 3, tel.: 01 436 12 03
Proizvajalec in imetnik registracije: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica
Distributer: UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenija, Tel.: +386 1 7558 152,
unichem@unichem.si, www.unichem.si
® zaščitena znamka firme Syngenta Group Company
© 2020 Syngenta Crop Protection AG
Skladiščenje: v originalni, zaprti embalaži, zaklenjeno, v zračnem prostoru, zaščiteno pred soncem in vlago,
pri temperaturah nižjih od +35 °C
Datum proizvodnje, rok uporabe in številka šarže: so odtisnjeni na embalaži.
Vsebina: označeno na embalaži.
NAČIN DELOVANJA
Chorus 50 WG je fungicid v obliki močljivih zrnc s kontaktnim
in sistemičnim delovanjem.
UPORABA
1. GLAVNE UPORABE
Chorus 50 WG se uporablja:

• na jablanah, hruškah in kutinah za zatiranje škrlupa
(Venturia spp.) v odmerku 0,45 kg/ha (4,5 g/100 m2)
največ 3 krat v eni rastni dobi, v časovnem razmiku 8-12 dni.
Tretirajte v razvojni fazi od mišjega očesa do konca razvoja
plodov (po BBCH od 10 do 79);
• na breskvah, nektarinah, slivah in marelicah za
zatiranje cvetnih monilij (Monilinia spp.) v odmerku 0,5 kg/
ha (5 g/100 m2) največ 2 krat v eni rastni dobi. Prvič tretirajte
ob začetku cvetenja, ko je odprtih 10 % cvetov (BBCH 62).
Drugič tretirajte, ko začnejo odpadati prvi venčni listi (BBCH
67) oziroma pred napovedanim dežjem;

• na breskvah, nektarinah, slivah in marelicah za
zmanjševanje okužb s sadnimi monilijami (Monilinia spp.)
v odmerku 0,6 kg/ha (6 g/100 m2) največ 2 krat v eni rastni
dobi. Prvič tretirajte tri do štiri tedne pred obiranjem, drugič
pa en teden pred obiranjem.
OPOZORILA
Pri mnogih fungicidih obstaja nevarnost nastanka odpornosti
(rezistence). Do nje lahko pride zaradi več dejavnikov, kot
sta npr. uporaba neustreznih odmerkov, prepogosta uporaba
sredstev z enakim načinom delovanja. Odpornost se pokaže
v slabšem delovanju sredstva po nekajletni uporabi. Sredstvo
Chorus 50 WG bo delovalo učinkovito, če bo uporabljeno v
skladu z navodilom.
VAROVANJE OKOLJA
Pri tretiranju morate preprečiti onesnaženje vodotokov,
jezer, vodnjakov in izvirov tako, da upoštevate predpise s
področja varovan ja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov
pri tretiranju upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne
širine od meje brega voda 1. in 2. reda.
FITOTOKSIČNOST
Če sredstvo uporabljate v predpisanem odmerku in v skladu
z navodili za uporabo, ni nevarnosti, da bi poškodovalo zgoraj
navedene gojene rastline.
MEŠANJE Z DRUGIMI SREDSTVI
Chorus 50 WG lahko mešate z drugimi sredstvi, ki imajo
dovoljenje za uporabo na zgoraj navedenih gojenih rastlinah.
PRIPRAVA ŠKROPILNE BROZGE
Preverite, da je škropilnica čista, natančno izračunajte
potrebno količino mešanice, da vam ne bo ostajala. Napolnite
rezervoar do polovice potrebne količine s čisto vodo, vključite
mešalo in dodajte potrebno količino sredstva. Ob stalnem
mešanju dolijte preostalo potrebno količino vode. Mešalo
mora biti vključeno ves čas tretiranja. Po končanem delu
škropilnico sperite s čisto vodo.
KARENCA
• za jablane, hruške in kutine 21 dni;
• za breskve, nektarine, marelice in slive 7 dni.
ZAŠČITA UPORABNIKA
Med rokovanjem s sredstvom morate nositi ustrezno zaščitno
opremo: delovno obleko, rokavice in čevlje.
ZNAKI ZASTRUPITVE
Znaki zastrupitve pri ljudeh do sedaj niso znani. Lahko se
pojavijo znaki preobčutljivostne reakcije.
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega
območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor, jo
zavarujte pred mrazom in vročino ter ji zagotovite osnovne
življenjske funkcije. Pokličite zdravnika in mu pokažite
originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.
V primeru stika s kožo: Odstranite kontaminirano obleko in
obutev, kožo dobro umijte z milom in vodo.
V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem razprite očesni
veki in oči temeljito sperite s čisto vodo. Če draženje ne mine,
se posvetujte z zdravnikom ali okulistom.
Pri vdihavanju: Ravnajte v skladu s splošnimi ukrepi.
Pri zaužitju: Usta sperite z vodo. Bruhanja ne izzivajte. Oseba
naj popije 2 dl vode. Pokličite zdravnika.

Opozorilo: Osebi z moteno zavestjo ne smete dati ničesar
piti niti ne izzivati bruhanja.
NUJNA ZDRAVNIŠKA POMOČ
Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske
funkcije.
Specifičnega protistrupa ni, zdravljenje je
simptomatično.
UKREPI V PRIMERU NENAMERNEGA IZPUSTA
V zaprtem prostoru: Če se poškoduje embalaža in se sredstvo
raztrese, ga je treba ob uporabi osebnih zaščitnih sredstev
(tudi maska s filtrom za prah) pobrati in spraviti v posebno, za
to določeno in označeno posodo. Tla očistite z detergentom
ali sodo in vodo. Pobrano sredstvo in odpadno vodo predajte
v uničenje podjetju, ki se ukvarja z uničevanjem industrijskih
odpadkov. V primeru požara gasite s prahom, peno,
ogljikovim dioksidom ali razpršeno vodo.
Pri prevozu: Ugasnite motor vozila in ne kadite. Zavarujte
mesto nezgode in nanjo opozorite ostale udeležence v
prometu ter o nezgodi obvestite Center za obveščanje na tel.
št.: 112. Sicer pa ukrepajte, kot je navedeno zgoraj.
POSTOPEK Z OSTANKOM SREDSTVA IN S PRAZNO
EMBALAŽO
Prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali
sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, morate oddati
pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih
odpadkov. Ravnati morate v skladu z okoljsko zakonodajo,
ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in ravnanje z
embalažo in odpadno embalažo.
Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano (velja za plastenke
in steklenice) embalažo lahko odstranite kot nenevaren
odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo. Tekočino od izpiranja izlijte v škropilno brozgo.
Tako očiščeno embalažo prepustite pooblaščenemu zbiralcu
odpadne embalaže oziroma jo odnesite na mesto, kjer je
zbirališče odpadne embalaže.
Z neizpraznjeno in slabo oprano embalažo ravnajte kot z
nevarnim odpadkom.
Navodilo za uporabo je v skladu z odločbo o registraciji.
Proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v originalni
embalaži. Proizvajalec ne jamči za delovanje sredstva, če pri
uporabi le-tega niso upoštevane vse navedene omejitve in
opozorila. Za morebitno škodo ali slabše delovanje, do česar
bi lahko prišlo zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega
skladiščenja sredstva, proizvajalec ne odgovarja.

