Přípravek na ochranu rostlin pro profesionální uživatele

CITATION
Postřikový selektivní herbicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) určený k ničení
dvouděložných jednoletých plevelů v bramborách.
Evidenční číslo přípravku: 5081-0
Držitel rozhodnutí o povolení:
UPL Europe Ltd, 1st Floor, The Centre, Birchwood Park, Warrington, WA3 6YN, Velká Británie (tel.:
+44(0)1925819999)
Distributor v ČR:
Sumi Agro Czech s.r.o., Na Strži 65, 140 00 Praha 4, (tel.: +420-261090281-6), www.sumiagro.cz
Účinná látka:
700 g/kg (70%) metribuzin

Varování
H302
H317
H410

Zdraví škodlivý při požití.
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní
prostředí.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti
povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských
obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Balení: 1 kg, 5 kg PAP/HDPE krabice se znovu otevíracím uzávěrem
Číslo šarže: Viz obal
Datum výroby: Viz obal

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 až +30 °C
Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na
základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s
vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel
zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře pro přípravky na ochranu rostlin a prodlouženou
dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.
INFORMACE O PRVNÍ POMOCI
Všeobecné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (podezření na alergickou reakci,
nevolnost apod.) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku,
příbalového letáku nebo bezpečnostního listu.
Při nadýchání aerosolu při aplikaci:
Přerušte práci, zajistěte tělesný i duševní klid. Přejdete mimo
ošetřovanou oblast.
Při zasažení kůže:
Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části
pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem,
pokožku dobře opláchněte.
Při zasažení očí:
Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně
vyplachujte oči velkým množství vlahé čisté vody. Kontaktní
čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
Při náhodném požití:
Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4
litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, a o
poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event.
Následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým
informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293
nebo 224 915 402.
PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
Účinná látka metribuzin patří do skupiny triazinonů. Přípravek působí jako půdní a listový herbicid.
NÁVOD K POUŽITÍ
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4) dělená aplikace

OL (ochranná lhůta) je doba mezi poslední aplikací a sklizní.
Plodina, oblast

Dávka vody

Způsob aplikace
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min. 7 dnů

Spektrum účinnosti:
PRE aplikace
Plevele citlivé: heřmánkovec nevonný, violka rolní, rdesno ptačí
Plevele méně citlivé: merlík bílý
PRE+POST aplikace
Plevele citlivé: laskavec ohnutý, merlík bílý
Max. dávka přípravku: 0,53 kg v plodině
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např.
srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání
povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.
Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo
prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.
Při použití přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity.
Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.
Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení
přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.
Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného
porostu přípravkem.
Vliv na kvalitu sklizeného produktu konzultujte s držitelem povolení.
Po běžné sklizni brambor proveďte orbu do hloubky min. 15 cm.
Pěstování následných plodin je bez omezení s výjimkou brukvovitých plodin, které je možné pěstovat
po min. 3 měsících od poslední aplikace přípravku.
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo
pozemky určené k setí!
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]
brambory
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin
[m]
brambory
5
5
5
0
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se
k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního
pásu.
PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY
Při přípravě aplikační kapaliny dbejte na důkladné vypláchnutí přípravku z obalu, aby nedocházelo ke
snížení koncentrace při přípravě aplikační kapaliny. Odměřené množství vsypte do nádrže
postřikovače zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplňte nádrž postřikovače na stanovený
objem vodou. Při aplikaci musí být zabezpečeno stálé promíchávání postřikové kapaliny. Při přípravě
směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Kapalinu je třeba
neustále udržovat v pohybu mícháním. Před aplikací zkontrolujeme dávkování a činnost trysek.
Připravenou postřikovou kapalinu je nutné bezodkladně spotřebovat.

ČIŠTĚNÍ POSTŘIKOVÉHO ZAŘÍZENÍ
Po ukončení aplikace vypláchněte celé postřikové zařízení čistou vodou.
Znovu důkladně propláchnete celé zařízení čistou vodou min. 1/10 objemu nádrže.
V případě použití čisticího prostředku postupujte podle návodu na jeho použití.
Výše uvedený postup opakujete ještě 2x a použijte čistou vodu.
Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně.
PODMÍNKY SPRÁVNÉHO SKLADOVÁNÍ
Uchovávejte uzavřené originální obaly, při teplotách +5 až +30 °C, v suchých a větratelných
místnostech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto
látek. Chraňte před mrazem, ohněm, vysokou teplotou a přímým slunečním světlem.
ZPŮSOB LIKVIDACE OBALU, NEUPOTŘEBITELNÝCH ZBYTKŮ, APLIKAČNÍ
KAPALINY A OPLACHOVÝCH VOD
Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci
nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 °C ve
druhém stupni s retenční dobou 2-3 s a čištěním plynných zplodin. Případné zbytky přípravku se po
smíchání s hořlavým materiálem (piliny), spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly. Zbytky
postřikové kapaliny a oplachové vody zřeďte vodou v poměru 1:5 a beze zbytku vystříkejte na
ošetřeném pozemku, nesmějí však být zasaženy zdroje podzemních a recipienty povrchových vod.
Mimořádné opatření v případě nehody:
Rozlitý přípravek se posype hořlavým materiálem (piliny) a ten se spálí ve spalovně s dvoustupňovým
spalováním s teplotou ve 2. stupni 1200 °C s retenční dobou 2-3 s a čištěním plynných zplodin.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ČLOVĚKA
Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a aplikaci:
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
Ochrana očí a obličeje:
není nutná
Ochrana těla:
celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo jiný
ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti
chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688 při ředění přípravku gumová
nebo plastová zástěra
Dodatečná ochrana hlavy:
není nutná
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).
Společný údaj k OOPP:
poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně
vyměnit.
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.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Vstup na ošetřené pozemky je možný druhý den po aplikaci.
Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí
nejezte, nepijte a nekuřte.
Pokud není používán ochranný oděv na jedno použití, pak ochranný oděv a OOPP vyperte, resp.
očistěte.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Práce s přípravkem je zakázána pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé. Práce s přípravkem je
nevhodná pro alergické osoby.

Dostane-li se přípravek do kontaktu s ohněm, případný požár se hasí nejlépe hasicí pěnou, hasicím
práškem, eventuálně pískem nebo zeminou. Vodou jen v případě jemného zmlžování a jen v těch
případech, kdy je zaručeno, že kontaminovaná hasební voda nepronikne do veřejné kanalizace a
nezasáhne zdroje spodních vod a recipienty vod povrchových. Při požárním zásahu musí být použity
izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin!

