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ODDIEL 1:   A  
 
1.1. cia produktu 
 

  : Champion 50 WG 
 
 
1.2.     alebo zmesi a   sa  
 

 :  
 
 
1.3.  o  karty   
 

Nufarm GmbH & Co KG St.-
Peter-Str. 25 
A-4021 Linz 

 
 +43/732/6918-4010 

Fax: +43/732/6918-64010 
E-  adresa: Johann.Mayr@at.nufarm.com 

 
 
 
1.4.    
 

00421-2-5477 41 66    
centrum (NTIC) 

ODDIEL 2: CIA  
 
 
 
2.1.   alebo zmesi 
 

EG_1272/08 : AcuteTox.4 H302 -  po  
SkinIrrit.2 H315 -   
EyeDam.1 H318 -     
AquaticAcute1 H400 -   pre  organizmy. 
AquaticChronic1 H410 -   pre  organizmy, s  

 
EEC/99/45 : Xn R22 -  pri  

Xi R38 -   
Xi R41 - Riziko    
N R50/53 -   pre  organizmy,  

    vo vodnom  
 
 
2.2. Prvky   

NARIADENIE (ES)  1272/2008 

Piktogram: 
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GHS05 GHS07 GHS09 

 slovo:  

H302 -  po  
H315 -   
H318 -     
H410 -   pre  organizmy, s   
EUH401 -   na  aby ste  vzniku  pre zdravie  a 

 prostredie. 
 

P280 - Noste  rukavice/  odev/  okuliare/ ochranu  
P391 - Zozbierajte  produkt. 
P301 + - PO  ak    ite volajte  
P312    CENTRUM alebo  
P305 + - PO     ich opatrne vyplachujte vodou. Ak 
P351 +     a ak je to   ich.  vo 
P338   
P310 -  volajte    CENTRUM 

alebo  
P501 -  obsah/  v   pre  odpadov. 

 

 
 
 
 
2.3.   
 

 zmes neobsahuje    za hromadiacu sa v organizme alebo za  

ODDIEL 3:  O  
 
 

 povaha : Zmes   a  
 
 
3.2. Zmesi 
 

 
 

hydroxid  
 CAS:  20427-59-2 
 EINECS /   243-815-9 
 REACH: 

 76,7 %  (w/w) 
 

 
EG_1272/08 : AcuteTox.4 H302 -   

AcuteTox.2 H330 -  
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EyeDam.1 H318 -     
AquaticAcute1 H400 -   organizmy. 
Aquatic Chronic 2 H411 -   organizmy, s  

EEC/67/548 : Xn R22 -   
 

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI 
 
 
4.1. Opis  prvej pomoci 
 

Kontakt s  :  vyplachujte   vody aj pod  
po dobu nejmenej 15     
pomoc. 

 
Kontakt s  :  si   odev a obuv.  

 mydlom a   vody.  
 lek  pomoc. 

 
Vdychovanie : Vyneste z miesta ohrozenia. Preneste na  vzduch. 

Zaobstarajte  opateru. 
 

 :  dajte    vody.  
  pomoc. 

 
 
 
4.2.   a    
 

 : Zvracanie,  Bolesti v krajine  
 
 
4.3. o  potrebe   a   
 

 :      Pri 
 chnite  

ODDIEL 5:  OPATRENIA 
 
 
5.1. Hasiace prostriedky 
 

 hasiace prostriedky : Postrek vodou,   Piesok, Pena, Oxid  
(CO2) 

 
Hasiace prostriedky,  z :   vody 

  
  

 
 
5.2.  ohrozenia  z  alebo zo zmesi 
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  : Pri     plyny (COx) 

pri   
 
 
5.3. Rady pre  
 

  :  prostriedky osobnej ochrany. Pri   
prostriedky    v nevyhnutnom     

 
  :  postup pri chemickom po  Zberajte 

 vodu  na hasenie oddelene.  sa 
nesmie  do  

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI   
 
 
6.1.   opatrenia,  prostriedky a  postupy 
 

 prostriedky osobnej ochrany. (viz kapitole 8) 
 
6.2.  opatrenia pre  prostredie 
 

Nemal by sa  do  prostredia. 
 
6.3.  a  na   a  
 

  : Pozametajte, odsajte   a preneste do vhodnej 
 na  

 
 pokyny : Nikdy nevracajte    do   

na   
 
 
6.4. Odkaz na  oddiely 
 

viz kapitole 13 

ODDIEL 7:  A SKLADOVANIE 
 
 
7.1.  opatrenia na   
 

Pokyny pre  :  prostriedky osobnej ochrany.  mimo 
  dosahu  

 
 na ochranu pred :   opatrenia. 

 a  
 
 
7.2. Podmienky na  skladovanie  vek nekompatibility 
 

 na skladovacie : Skladujte v   pri izbovej teplote. 
plochy a  
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 na  :  mimo dosahu   a  pre 
skladovanie   

 
 

Skladovacia stabilita 

Skladovacia teplota : > 0 C 
 
 

  -ia) 
 

 

ODDIEL 8: KONTROLY  OCHRANA 
 
 
8.1.  parametre 
 

 s  parametrami pracoviska 
 

 
 
 
8.2. Kontroly  

 

 
Prostriedok osobnej ochrany 

Ochrana  ciest :    

Ochrana  : Rukavice 

Ochrana zraku :  okuliare s  

Ochrana  a tela :  odev 

 opatrenia : Pri  s    a  Pred pracovnou 
 a  po   s produktom si 

umyte ruky a  
 

 opatrenia :  kontaktu s   a odevom. Nevdychujte 
prach. Pri  pravkov na ochranu  sa v 

 na obale pre    
 o    prostriedkov. 
 sa    odev a jeho 

skladovanie  od   a  pre 
 

ODDIEL 9:  A  VLASTNOSTI 
 
 

 o   a  vlastnostiach 
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Fyzik lny stav : tuh  pri  20 C , 
Forma :  
Farba :  

 :  
 
 

Teplotu  :  sa pred  bodu tavenia. 
tavenia 

 
 :  

 
 

Teplota vzplanutia :  
 
 

Teplota vzplanutia :  
 
 

  limit :    

  limit :    

Tlak  :   je    je  
 

 
 

Hustota :    
 
 

  : 777 kg/m3 

vo vode :  

pH : cca.9,9 
pri 10 g/l 

 
 

 koeficient: n- : log POW = 0,44 
oktanol/voda 

 
  :    

Viskozita,  :  

 vlastnosti :  alebo zmes nie   ako  

 vlastnosti :  
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9.2.   
 

 

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA
 
 
10.1. Reaktivita 
 

   
 
10.2.  stabilita 
 
 

Tepeln  rozklad : > 60 C 
 
 
 
10.3.    
 

   
 
 
10.4. Podmienky,  sa treba  
 

 sa nad 60 C, aby CuO a H2O 
 

 
10.5.   
 

 
 
10.6.  produkty rozkladu 
 

 

ODDIEL 11:   
 
 

 o   
 

  toxicita : LD50 potkan 
 501 - 2.000 mg/kg 

 
 

  toxicita : LD50 potkan 
 > 5.000 mg/kg 

 
 

 toxicita pri : : Nie je  
 

 
  :  
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  :  
    
 Riziko    

 
 

 :  
   

ODDIEL 12:   
 
 
12.1. Toxicita 
 

Toxicita pre  : LD50 (oral) Apis mellifera  
(mikrogramov/druh): 49 

 
 

: LD50 (contact) Apis mellifera  
(mikrogramov/druh): > 57 

 
 

Toxicita pre ryby :   LC50 Oncorhynchus mykiss (pstruh  
 0,0165 mg/l 

Testovacie obdobie: 96 h 
Testovacia  (hydroxid  

 
 

  NOEC  s   
Oncorhynchus mykiss (pstruh  

 0,0155 mg/l 
Testovacie obdobie: 92 d 
Testovacia  (hydroxid  

 
 

Toxicita pre dafnia :   EC50 Daphnia magna   
 0,038 mg/l 

Testovacie obdobie: 48 h 
Testovacia  (hydroxid  

 
 

NOEC  s   Daphnia magna 
  

 0,024 mg/l 
Testovacie obdobie: 21 d 
Testovacia  (hydroxid  

 
 

Toxicita pre riasy : LC50 Selenastrum capricornutum 

8/11 



 

Karta   
 nariadenie (ES)  1907/2006 

 Champion 50 WG 
Verzia  5 (Slovensko)   2014/05/14 

 
 0,0222 mg/l 

  72 h 
 
 
 
12.2. Perzistencia a  
 

  :    
 
 

 pokyny :  mobility medi v   od pH prostredia  
a vody.,  je hodnota pH,    
soli  a  aj viac  

 
 
12.3.   
 

 :    
 
 
 
12.4. Mobilita v  
 

   
 
12.5.   PBT a vPvB 
 

 zmes neobsahuje    za hromadiacu sa v organizme alebo za  
 
12.6.    
 

 

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI  
 
 

 Nariadenia 2000/532/EC : 
  odpadov : 02 01 08  odpad    

 
 
 

 spracovania odpadu 
 

Produkt : V  s miestnymi a  predpismi. 
 
 

  -  znenie   223/2001 Z.z., o 
odpadoch a o zmene a    

  SR  129/2004 Z.z., ktorou sa   
 SR  284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje  

odpadov v    Z.z. 
 
 
 

 obaly :  obaly znovu  
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Likvidujte  a   kontajnery v  s 
miestnymi predpismi  k   Smernice EC 
94/62/EC 

ODDIEL 14:  O DOPRAVE 
 
 
14.1.  OSN 
 

UN3077 
 
 
14.2.    OSN 
 

UN3077    prostredie,  j.n.(hydroxid  
 
 
14.3. Trieda(-y)  dopravu 
 

ADR/RID : 
Trieda : 9 

 
IMDG : 
Trieda : 9 

 
IATA-DGR : 
Trieda : 9 

 
 
 
14.4. Skupina obalov 
 

ADR/RID : III 
 

IMDG : III 
 

IATA-DGR : III 
 
 
14.5.  pre  prostredie 
 

IMDG 
  pre more : MP 

 
 
 
14.6. Osobitn   opatrenia pre  
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ODDIEL 15:   
 

 predpisy  pre  alebo zmes v oblasti   
     zdravia a  prostredia 
 
         
          
    
 

avie a  
 
 
         Dbajte o    
          
 
           
          
 
 
 
 
15.2. Hodnotenie  
 

 
 

ODDIEL 16:   
 
Kontakt v SR:  
 
        F&N Agro Slovensko s r.o.  
         
        821 03 Bratislava 
 
        tel:02/48291459  
        fax:02/48291229 
        e-mail: plchova@fnagro.sk 
 

2014) 
 
 

 v tejto karte      vedomostiam,  a 
 v vydania.    len ako  na   

spracovanie, skladovanie, prepravu,  a dzanie na trh. 
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Karta bezpe nostných údajov
PROLECTUS

pod a Nariadenia EP a Rady (ES) . 1907/2006 (REACH) a (EU) No.453/2010
Dátum vyhotovenia : 01/2012 Verzia : 3 Strana : 1/8
Dátum revízie: 09/2013

1. Identifikácia látky/prípravku a spolo nosti/podniku

1.1. Chemický názov látky/obchodný názov prípravku:
Fenpyrazamine 50 WG / PROLECTUS

1.2. Doporu ený ú el použitia:
fungicíd

1.3. Meno/obchodné meno a sídlo dovozcu/výrobcu
F&N Agro Slovensko s.r.o,
Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

       I O: 31362800
Telefón: 00421-2-48 29 14 59
Fax: 00421-2-48 29 12 29
mail: plchova@fnagro.sk

Meno/obchodné meno a sídlo zahrani ného dovozcu
     Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S
     Parc d´Affaires de Crécy 2, Rue Claude Chappe
     69370 Saint Didier au Mont d´Or, France

Tel.: +33 (0) 478 64 32 60
      e-mail: sds@sumitomo-chem.fr

1.4. Toxikologické informa né stredisko:
00421-254774166 (Limbová 5, 833 05, Bratislava - SR )

2. Identifikácia nebezpe enstiev

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP klasifikácia pod a Nariadenia EP a Rady (ES) . 1272/2008:
Signálne slovo: VAROVANIE
Piktogram:

Aquatic Chronic Cat. 1
Výstražné upozornenia:
H410: Ve mi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými ú inkami.

Klasifikácia nebezpe enstva pod a:
- Smernice EU 67/548/EEC upravenou Smernicou 2001/59/EC (výsledky experimentálnych

štúdií)
- Smerníc 1999/45/EC, 2001/60/EC, (klasifikácia na základe koncentrácie ú innej látky

a prísad)
- Smernice 2003/82/EC pre pesticídy (osobitné riziká a bezpe nostné opatrenia)

mailto:plchova@fnagro.sk
mailto:sds@sumitomo-chem.fr
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N-nebezpe ný pre životné prostredie

R 51/53 Toxický pre vodné organizmy, môže spôsobi dlhodobé nepriaznivé ú inky vo
vodnej zložke životného prostredia

2.2. Prvky ozna ovania:

Signálne slovo: VAROVANIE
Piktogram:

Aquatic Chronic Cat. 1
Výstražné upozornenia:
H410: Ve mi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými ú inkami

Bezpe nostné upozornenia:
P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
P270: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefaj ite.
P391: Zozbierajte uniknutý produkt
P501: Zneškodnite obsah/obal v súlade s miestnymi predpismi
EUH401: Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie udí a životné
prostredie.

Osobitné riziká a bezpe nostné opatrenia (Smernica 91/414/EEC)

SP1: Nezne is ujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Ne istite aplika né zariadenia v blízkosti
povrchových vôd/zabrá te kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z po nohospodárskych
dvorov a ciest).
SPe 3: Na ú ely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu 5 m (pre vini ) a 10 m (pre
ovocie) od hladín te úcich a stojatých vôd.

2.3. alšie nebezpe enstvo: neuvedené

3. Zloženie/informácie o zložkách:
3.2. Tento produkt je považovaný za zmes s ú innou látkou:

fenpyrazamin, t.j. S-allyl 5-amino-2-isopropyl—4-(2-methylphenyl) -3 oxo-2,3-dihydro-1H-
pyrozol--1-carbothioate

Zložka íslo CAS íslo EC REACH
registra né íslo

Koncentrácia Klasifikácia:
1) DSD 67/548
2)CLP1272/2008

fenpyrazamin 473798-59-3 - - 50 % 1) N;R51/53
2) Aquatic Chronic 1,
H410, GHS09

disperzné inidlo - - - > 1 1) Xi; R36, R52/53
2) ND



Karta bezpe nostných údajov
PROLECTUS

pod a Nariadenia EP a Rady (ES) . 1907/2006 (REACH) a (EU) No.453/2010
Dátum vyhotovenia : 01/2012 Verzia : 3 Strana : 3/8
Dátum revízie: 09/2013

4. Opatrenia pri prvej pomoci

4.1. Všeobecne:
Ak sa prejavia zdravotné ažkosti, alebo v prípade pochybností, upovedomte lekára

       a poskytnite mu informácie z tejto bezpe nostnej karty.

4.2. Po nadýchaní:
       Postihnutého preneste na istý vzduch, zabezpe te pokoj a teplo, ak príznaky pretrvávajú,
       privolajte lekára!

4.3. Po zasiahnutí o í:
       Premývajte ve kým množstvom vody. O né vie ka by mali by  oddelené od o ných buliev, na

zabezpe enie správneho preplachovania. Ak podráždenie o í pretrváva, zabezpe te
lekárske ošetrenie!

4.4. Po zasiahnutí pokožky:
Odstrá te kontaminovaný odev, pokožku okamžite omyte vodou a mydlom.

4.5. Po požití:
Vypláchnite ústa , nikdy nevyvolávajte zvracanie, ak je postihnutý v bezvedomí alebo
zmätený, privolajte lekára!

5. Protipožiarne opatrenia:

5.1. Vhodné hasiace prostriedky:
       hasiaca pena, hasiaci prášok, piesok, oxid uhli itý (CO2)

5.2. Hasiace prostriedky, ktoré z bezpe nostných dôvodov nesmú by  použité:
       nie sú známe

5.3. Upozornenie na špecifické nebezpe enstvo pri požiari a hasení:
       Pri požiari môžu vznika jedovaté plyny (CO, SOx, NOx)

5.4. Špeciálne ochranné prostriedky pre požiarnikov:
izola ný dýchací prístroj, vhodný ochranný odev, ochrana o í, tváre

5.5 alšie informácie:
      Štandardný postup pri hasení chemického požiaru.

Kontaminovanú hasiacu vodu zbierajte oddelene.
Zabrá te úniku do kanalizácie alebo zasiahnutiu recipientov povrchových vôd.

6. Opatrenia pri náhodnom uvo není:

6.1. Opatrenia na ochranu osôb:
Nevdychujte prach, obliec  ochranný odev a osobné ochranné prostriedky. (vi kapitolu 8)
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Odstráni zápalné zdroje, evakuácia z ohrozeného priestoru.

6.2. Opatrenia na ochranu životného prostredia:
Informova  príslušné orgány štátnej správy.
Zabráni kontaminácii povrchových vôd a úniku prípravku do kanalizácie.

6.3. Spôsob zneškodnenia a istenia:
Uniknutý materiál okamžite pozameta  a umiestni  do uzatvárate ného kontajnera.
Vykopa kontaminovanú pôdu a umiestni  do sudov. Použi vlhkú handru na istenie podláh
a iných objektov a tiež umiestni  do uzatvárate ného kontajnera. Naklada s odpadom
a kontaminovaným odevom rovnakým spôsobom ako s chemickým odpadom. Nesplachujte
zvyšky do kanalizácie a vodných tokov.

Manipulácia s odpadovým materiálom – vi . bod 13. 

6.4. alšie údaje:
Nevracajte rozsypaný prípravok do originálneho obalu pre alšie použitie.

7. Manipulácia a skladovanie:

7.1. Pokyny pre manipuláciu:
Prípravok udržujte mimo tepla, môže sa tvori výbušný oblak prachu.
Používajte vhodný ochranný odev a osobné ochranné prostriedky.
Nejedzte, nepite a nefaj ite po as práce!

7.2. Pokyny pre skladovanie:
Skladujte len v originálnych obaloch, v skladoch suchých a dobre vetrate ných.
Skladujte oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfek ných prostriedkov a prázdnych
obalov od týchto látok.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8. Kontrola expozície / osobná ochrana:

8.1. Doporu ené technické a iné opatrenia na obmedzenie expozície:
osobné ochranné prostriedky a adekvátna ventilácia

8.2. Osobné ochranné pracovné prostriedky:

Ochrana dýchacích ciest:  v prípade prášenia, použite masku proti prachu
Ochrana o í: ochranné okuliare alebo tvárový štít
Ochrana rúk: ochranné nitrilové rukavice
Ochrana tela:  vhodný ochranný odev

Hygienické opatrenia:
Kontaminovaný odev a rukavice pred novým použitím vyzle te a vyperte vrátane vnútornej
strany.

Pred pracovnou prestávkou a ihne  po skon ení manipulácie s prípravkom, si umyte ruky.
Pri práci nejedzte, nepite a nefaj ite!
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Ochranné opatrenia:
Zabrá te kontaktu s pokožkou, o ami a odevom.

        Pracovný odev odkladajte oddelene od ostatných odevov.

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti:
- skupenstvo pri 20°C: malé gu até granule
- farba:         hnedé
- zápach (vô a): chemický zápach
- hodnota pH:          7.28 (1 % disperzia vo vode, pri 21-23 °C)
- teplota (rozmedzie teplôt) varu: nevz ahuje sa
- teplota (rozmedzie teplôt) topenia:     nestanovené
- teplota vzplanutia: nevz ahuje sa
- hor avos : nie je „vysoko hor avý“ (EEC A.10)
- samozápalnos : nie je samozápalný do 400°C (EEC A.16)
- medze výbušnosti: nie sú k dispozícii údaje
- oxida né vlastnosti: neoxiduje (EEC A.17)
- sypná hmotnos :     0.6 g/ml
- rozpustnos vo vode pri 20°C:  dispergovate ný vo vode (rozpust.=20.4 mg/l; 20°C)
- rozpustnos v iných rozpúš adlách nestanovuje sa

- rozde ovací koeficient n-oktanol/voda: log POW=3.52 pri 25 °C (fenpyrazamine)
- alšie údaje:
viskozita dynamická 20°C:   nevz ahuje sa

  výbušné vlastnosti: nie je výbušný (EEC A.14)

10. Stabilita a reaktivita:
- podmienky, za ktorých je výrobok stabilný: stabilný min. 2 roky pri doporu enom skladovaní a 

manipulácii

- podmienky, ktorých je nutné sa vyvarova : pri správnom skladovaní a manipulácii žiadne

- látky a materiály, s ktorými sa výrobok nesmie dosta  do styku: vysoká teplota, svetlo, vlhkos

- nebezpe né rozkladné produkty: pri požiari môžu vznika jedovaté plyny (CO, SOx, NOx )

11. Toxikologické informácie:

Akútna toxicita :

LD50 orálne, potkan:  > 2000 mg/kg

LD50 dermálne, potkan:        >2000 mg/kg

LC50 inhala ná, potkan:        > 1.97 mg/l , 4 hod. (iba nos, maximálna dosiahnute ná koncentrácia)
Dráždivé ú inky:

koža, zajac:     nie je dráždivý
          o i, zajac :     nie je dráždivý
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senzibilizácia mor a a: nespôsobuje senzibilizáciu

Nasledujúce údaje sa vz ahujú k ú innej látke - fenpyrazamine, technická istota:

- genotoxicita: nie je genotoxická (OECD471, 473, 476, 474)
- karcinogenita: nie je karcinogénna (OECD 453, 451)
- multigenera ná reproduk ná štúdia: negatívna (OECD 416)
- vývojová toxicita (potka, králik): nie je teratogénny ani embryotoxický (OECD 414)

alšia informácia:
Prípravok je ur ený pre po nohospodárske použitie, preto najviac pravdepodobné cesty  expozície
sú cez pokožku a inhaláciou.

12. Ekologické informácie:

Ekotoxicita prípravku:
Akútna toxicita pre ryby

LC50 (Oncorhynchus mykiss, 96 h): 18 mg/l (7.3 mg a.s./l)
NOEC=2.5 mg/l (1 mg a.s./l) (OECD 203)

Akútna toxicita pre daphnie
EC50 (Daphnia magna, 48 hod.): 5.7 mg/l (2.6 mg ú.l./l)
NOEC=2.4 mg/l (1.2 mg a.s./l)(OECD 202)

Akútna toxicita pre riasy
ECb50 (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 hod.):  0.56 mg/l (0.28 mg ú.l./l)
ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 hod.): 1.3 mg/l (0.67 mg ú.l./l)
NOECb&y (72 hod.): 0.037 mg/l (0.018 mg ú.l./l) (biomasa a výnos)
NOECr (72 hod.): 0.58 mg/l (0.29 mg ú.l./l) (miera rastu)

Akútna orálna toxicita pre v ely
LD50 (Apis mellifera, 48 hod.): 59.7 µg ú.l./v ela (OECD 213)

Akútna kontaktná toxicita pre v ely
LD50 (Apis mellifera, 48 hod.): > 100  µg ú.l./v ela (OECD 214)

Údaje týkajúce sa ú innej látky:

Chronická toxicita, 28d-NOEC devpt rate (Chironomus riparius): 0.560 mg a.s./l (OECD 219)
Chronická toxicita, Mysids, life-cycle (Americamysis bahia): NOEC = 0.024 mg ú.l./l

Akútna toxicita pre vtáky
LD50 (Northern Bobwhite quail): > 2000 mg/kg bw (OPPTS 850.2100)

Toxicita po prijatí potravy (dietary), 5 dní (OPPTS 850.2200)
LC50 Northern Bobwhite quail (Colinus virginianus): > 954 mg/kg bw
LC50 Mallard duck(Anas platyrhynchos): > 967 mg/kg bw/day
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Akútna toxicita pre dáž ovky
14 d-LC50 (Eisenia foetida): > 800 mg/kg pôdy 

Pôdne mikroorganizmy:
Nemajú významný dopad na mineralizáciu uhlíka alebo transformáciu dusíka do dávky 4.0 mg ú.l./kg
suchej pôdy (OECD 216, 217 (2000))

Stálos  a odburáte nos :
Abioticka dagradácia - fotodegradácia DT50 < 2 dni (fenpyrazamine, tech.)
Biotická degradácia - nie je ahko biodegradovate ný (fenpyrazamine, tech.)

Hydrolýza:
pH4: stabilný pri 25 °C; pH7: 20-25°C DT50> 1 rok; pH9: 20°C DT50=24 dní; 25 °C DT50=11 dní

Biologické metódy pre odpadné vody:
EC50  aktivovaný kal > 1000 mg/l (OECD 209)

Mobilita v pôde:
Adsorpcia KFOC: 112-731 mg/l (priemer 310 ml/g, priemer 1/n = 0,91)
Desorpcia KFOC: 133-954 ml/g (priemer 384 ml/g, priemer 1/n=0,911)
Látka je mierne až stredne mobilná (AOCD 106, január 2000).

Zvláštne údaje k ekológii : Zabráni  úniku prípravku do kanalizácie, priekop a recipientov vôd.
Ekologické škody nie sú známe alebo o akávané pri normálnom použití.

13. Opatrenie pri zneškod ovaní:

- pod a miestnych a národných predpisov
Je zakázané skladovanie alebo spa ovanie nespotrebovaných zvyškov prípravku a obalov od tohto
prípravku na otvorenom priestranstve. Je zakázaná likvidácia zvyškov prípravku vylievaním do
kanalizácie alebo te úcich vôd. Odpad zneškodni  pod a odpovedajúcich miestnych opatrení.
Zvyšky prípravku a kontaminované obaly spáli v zariadení odpovedajúcom miestnym i štátnym
predpisom a zákonom.

SR: Zákon .409/2006 - Úplné znenie zákona . 223/2001 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Vyhláška MŽP SR . 129/2004 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŽP SR . 284/2001 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky .409/2002 Z.z.

EU: Pod a Nariadenia 2000/532/EC:
íslo odpadu:     02 01 08 (agrochemický odpad obsahujúci nebezpe né látky)

14. Informácia pre dopravu:

14.1. Pozemná doprava
ADR1)/RID2):
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UN íslo: 3077
Pomenovanie: Látka ohrozujúca životné prostredie, pevná, I.N. (fenpyrazamine)
Trieda 9
Obalová skupina: III
Klasifika ný kód: M7
Identifika né íslo
nebezpe nosti: 90

Bezpe nostné zna ky: 9

14.2. Iný druh dopravy:
námorná IMDG:

Trieda 9
Obalová skupina: III
IMDG MP – marine pollutant

letecká ICAO/IATA:

Trieda 9
Obalová skupina: III

__________________________
1) ADR: doprava po ceste
2) RID: doprava po železnici

15. Regula né informácie:
Užívate musí dodržiava  existujúce právne predpisy daného štátu pre používanie, skladovanie,

      ozna ovanie a prepravu pesticídov.
15.1. Pokyny pre bezpe nos , zdravie a životné prostredie/osobitná legislatíva pre látku alebo

zmes: žiadne
15.2. Posúdenie chemickej bezpe nosti: nie je požadované pre tento prípravok

16. alšie informácie:

Plné znenie R-viet, uvedených v kapitole 3:
R36 Dráždi o i
R51/53 Toxický pre vodné organizmy, môže spôsobi dlhodobé nepriaznivé ú inky vo vodnej

zložke životného prostredia.
R52/53         Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobi  dlhodobé nepriaznivé ú inky vo vodnej

zložke životného prostredia.
H410 Ve mi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými ú inkami

Prehlásenie:
Bezpe nostná karta obsahuje údaje potrebné pre zaistenie bezpe nosti a ochrany pri práci a ochrany životného prostredia. Uvedené údaje
zodpovedajú sú asnému stavu vedomostí a skúseností a sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Nemôžu by považované za záruku
vhodnosti a použite nosti výrobku pre konkrétnu aplikáciu.
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