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1. Klasifikace přípravku podle nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění: 

Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319 

 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 

 

2. Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění: 

a) Výstražné symboly podle přílohy V nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění: 

    
 

b) Signální slovo podle čl. 20 nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění: 

Varování 

 

c) Standardní věty o nebezpečnosti podle přílohy III nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném 

znění: 

H302 Zdraví škodlivý při požití. 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.   

 

d) Označení z hlediska ochrany zdraví člověka podle přílohy II nařízení (ES) č. 1272/2008, 

v platném znění:  

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví 

a životní prostředí.   

 

3. Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:     

a) Opatření k minimalizaci pravděpodobnosti vývoje rezistence dle přílohy I odst. 1 písm. 

l) nařízení Komise (EU) č. 547/2011: 

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje 

účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI (např. bixafen, 

boskalid, karboxin, fluopyram, oxykarboxin), ve více než polovině z celkového počtu 

ošetření proti uvedené chorobě. 

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje 

účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI, jinak než 

preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní 

potenciál tohoto typu účinné látky. 
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b) Informace k příbalovému letáku dle přílohy I odst. 1 písm. p) nařízení Komise (EU) 

č. 547/2011: 

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. 

 

c) Informace ke skladování přípravku podle přílohy I odst. 1 písm. q) a r) nařízení Komise 

(EU) č. 547/2011:  

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování + 5 °C až + 30 °C. 

 

d) Kategorie uživatelů, kteří smí podle přílohy I odst. 1 písm. u) nařízení Komise (EU) č. 

547/2011 přípravek používat:  

Profesionální uživatel 

 

e) Standardní věty udávající bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví 

zvířat nebo životního prostředí, uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 547/2011:   

i. Obecná ustanovení 

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení 

v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). 

 

f) Informace o první pomoci ve smyslu přílohy I odst. 1 písm. g) nařízení Komise (EU) 

č. 547/2011: 

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (především při zasažení očí, po požití) 

nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku/etikety, 

příbalového letáku nebo bezpečnostního listu. 

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici a přejděte mimo 

ošetřovanou oblast. 

První pomoc při zasažení kůže: Odložte nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte 

pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. 

První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, 

současně vyplachujte oči při široce rozevřených víčkách po dobu alespoň 10-15 minut 

velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je 

třeba je zlikvidovat. 

První pomoc při náhodném požití: Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou, 

případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte 

štítek popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list. 

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený 

pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první 

pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním 

střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402. 

 

g) Pokyny k použití osobních ochranných prostředků ve smyslu přílohy III bod 2 nařízení 

Komise (EU) č. 547/2011 pro osoby manipulující s přípravkem: 

Ochrana dýchacích orgánů není nutná  

Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem 

pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 

s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1    
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Ochrana očí a obličeje obličejový štít nebo ochranné brýle (ČSN EN 166) při 

přípravě aplikační kapaliny / v případě ručního postřiku – 

ve výšce obličeje nebo směrem nahoru 

 při vlastní aplikaci postřikem směrem dolů: není nutná 

Ochrana těla celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu 

např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 

13034+A1, popř. podle ČSN EN ISO 13982-1 nebo jiný 

ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti 

chemikáliím“ podle ČSN EN 340  

Dodatečná ochrana hlavy při aplikaci směrem nahoru čepice se štítkem nebo 

klobouk 

Dodatečná ochrana nohou pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo 

plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN 

EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském 

terénu)  

Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče, OOPP 

nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy 

zařízení. 

 

4. Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona: 

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.  

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších 

osob.   

 Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí. 

Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného 

umytí, nejezte, nepijte a nekuřte. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, 

pak pracovní/ochranný oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte (ty 

OOPP, které nelze prát, důkladně očistěte/umyjte alespoň teplou vodou a mýdlem/pracím 

práškem). 

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! 

 

5. Rozsah povoleného použití: 

Bellis 

1) Plodina,  

oblast použití 

2) Škodlivý organismus,  

jiný účel použití 

Dávkování, mísitelnost OL 3) Poznámka 

jádroviny skládkové choroby, 

padlí jabloňové, 

strupovitost 

0,8 kg/ha 

(0,27 kg/1 m výšky koruny) 

7  

chmel padlí chmelové,  

plíseň chmelová  

– sekundární infekce 

0,9-2 kg/ha 28  

 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední 

aplikace a sklizní. 
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Doporučená dávka vody: 

jádroviny 500-1000 l vody/ ha (500 l/1 m výšky koruny) 

chmel  700–1000 l/ha při výšce chmele do ½ konstrukce 

 1000–1500 l/ha při výšce chmele do ¾ konstrukce 

 1500–2000 l/ha při plném vzrůstu 

 

Max. počet aplikací za vegetační období plodiny: jádroviny- max. 4x; chmel – max. 3x 

Interval mezi aplikacemi: 8-14 dní 

 

Termín aplikace: 

Jádroviny – skládkové choroby – aplikace před sklizní v BBCH 77-85 

Jádroviny – padlí jabloňové, strupovitost–aplikace při nebezpečí infekce nebo při vydané 

signalizaci v BBCH 54-85 

Chmel – padlí chmelové, plíseň chmelová (sekundární infekce) – aplikace při nebezpečí 

infekce nebo při vydané signalizaci v BBCH 37–55 

 

Odstupňování dávek při použití ve chmelu 

0,9 kg/ha (BBCH do 37) 

1,4 kg/ha (BBCH 37-55) 

2 kg/ha (BBCH od 55)  

 

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením. 

 

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů 

Plodina bez redukce tryska 50 % tryska 75 % tryska 90 % 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] 

jádroviny        12          6         6         6 

chmel          6          6         6         6 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

rostlin [m]  

jádroviny        5          5         5          5 

chmel        10          5         5          5 

 

Pro aplikaci do chmele:  

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3°svažitosti), 

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m. 

 


