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Věc: Zákaz prodeje a používání přípravku Dithane DG Neotec, č. šarže 17001,
č. povolení 3664-14
Vážení zákazníci,
informujeme vás tímto o Nařízení ÚKZÚZ v Brně, vydaného dne 8.1 2018, Č. j.: UKZUZ
001472/2018 s účinností od 11. 1. 2018 (vyvěšení na úřední desku Ministerstva zemědělství),
které nařizuje zákaz uvádění na trh a používání přípravku na ochranu rostlin Dithane DG
Neotec, označeného č. šarže 17001, č. povolení 3664-14.
U této šarže bylo na základě výsledků laboratorní analýzy zjištěno, že předmětná šarže
přípravku nesplňuje požadavek na suspendovatelnost a rovněž nevyhověla zkoušce na mokrém
sítě. V důsledku toho ÚKZÚZ stanovil, že se jedná o přípravek nepovolený.
Zákaz prodeje a používání se týká pouze výše uvedené šarže, ostatních šarží se
nařízení netýká.
Jde o tyto produkty:
017022
AGRO Dithane DG Neotec 2x10g
017263
AGRO Dithane DG Neotec 3x20g
Žádáme vás, abyste neprodleně o této skutečnosti informovali své případné další
zákazníky a zároveň na prodejnách vyvěsili tuto informaci v tiskové podobě pro informování
koncových zákazníků. (viz příloha)
Pokud na svých prodejnách či skladech máte dotyčné produkty, tyto nám vraťte zpět.
Postupujte podle platného reklamačního řádu (jedná o skrytou vadu výrobku). Připravte si
vratku s reklamačním protokolem – neopomeňte vyplnit zejména množství, exspiraci a č. šarže
výrobků.
Způsob stáhnutí zboží s Vámi dohodne regionální manažer naší společnosti.
Na základě těchto dokladů a ověření věcné správnosti vám zašleme dobropis. Vrácení
dotyčného produktu umožněte i koncovým zákazníkům.
Lhůtu pro vrácení stanovujeme do 28.2. 2018.
Připomínáme, že za prodej přípravků na ochranu rostlin zodpovídá každý článek v prodejním
řetězci, je tedy i ve vašem zájmu vrácení uskutečnit co nejdříve a vyhnout se tím případným
finančním sankcím ze strany kontrolních úřadů.
Případné dotazy vám rádi zodpovíme, a přestože zodpovědnost za tuto situaci nese výrobce
přípravku, omlouváme se za způsobené komplikace.
Ing. Jan Růžička, manažer pro registrace, vývoj a legislativu
V České Skalici 30. 1. 2018

