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Rovral® Aquafl o
Vsebuje: Iprodion 500 g/L (43,1 % w/w), 
CAS št.: 36734-19-7 
Koncentrirana suspenzija (SC)
Rovral® Aquaflo je sredstvo za varstvo 
rastlin – fungicid. Uporabljamo ga za 
zatiranje povzročiteljev glivičnih bolezni 
na vinski trti, jablanah, hruškah, breskvah, 
marelicah, nektarinah, jagodah, češnjah, 
slivah, češpljah, ameriških borovnicah, 
malinah, kosmulji, rdečem in črnem 
ribezu, korenju, radiču, česnu, čebuli, 
šalotki,  paradižniku, papriki, jajčevcu, 
kumarah, dinjah, lubenicah, glavnatem 
zelju, kitajskem kapusu, cvetači, brstičnem 
ohrovtu, solati, fižolu, grahu, špargljih in 
okrasnih rastlinah.
Lahko se uporabi tudi za manjše 
(profesionalne) uporabe na endiviji in 
radiču.
Strupeno za vodne organizme, z 
dolgotrajnimi učinki. Sum povzročitve raka.
Pred uporabo pridobiti ustrezna navodila. 
Po potrebi uporabiti osebno zaščitno 
opremo. PRI izpostavljenosti ali sumu 
izpostavljenosti: Poiščite zdravniško 
pomoč/oskrbo. Prestreči razlito tekočino. 
Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/
posodo na mestih, ki so namenjena zbiranju 
nevarnega ali specialnega odpada.

Dovoljenje za promet: MKGP, FURS, št.: 3433-425/07/3, izdano 08.04.2009, z vsemi spremembami.
Skladiščenje: Sredstvo shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži v suhem in zračnem prostoru, 
zaščitenem pred svetlobo in viri toplote, pri temperaturah od 0°C do 40°C, nedostopno otrokom in nepoučenim 
osebam, ločeno od živil in krmil!
Rok uporabe: 3 leta od datuma proizvodnje, odtisnjenega na embalaži, pri pravilnem skladiščenju v originalno 
zaprti in nepoškodovani embalaži. Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca.
Št. šarže in datum proizvodnje sta odtisnjena na embalaži. Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno! 
Pred uporabo preberite priloženo navodilo!
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

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 onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih 
in cestah.

UPORABNIK JE DOLŽAN PREBRATI UKREPE ZA VAROVANJE OKOLJA IN PRVO POMOČ PRI 
ZASTRUPITVI V NAVODILIH ZA UPORABO.
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10x500 mL 10x500 mL
Vsebina: 10 x 500 mL ℮
Imetnik registracije: BASF Agro B.V. Arnhem NL Zürich Branch, Švica
Zastopa: BASF Slovenija d.o.o., Dunajska c. 165, Ljubljana, Tel.: 01 58 97 512
Prodaja: Metrob d.o.o., Začret 20 a, 3202 Ljubečna, Tel.: 03 78 06 330
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