PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

KABUKI®
Přípravek na ochranu rostlin Kabuki je herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) určený
k desikaci brambor, a pro likvidaci kořenových výmladků v sadech a ve vinicích.
Evidenční číslo přípravku:

4773-0

Držitel rozhodnutí o povolení: Nichino Europe Co., Ltd., 5 Pioneer Court Vision Park Cambridge
CB24 9PT, United Kingdom, (tel.:+44 1223-200212)
Výrobce přípravku: Nihon Nohyaku Co. Ltd., Eitaro Bldg., 2-5, Nihonbashi 1-Chome, Chou-KU,
Tokyo, Japan, (tel.: + 81-3-3274-1887)
Právní zástupce v ČR: Sumi Agro Czech s.r.o., Na Strži 65,140 00 Praha 4, (tel.+420-261 090 281-8)
www.sumiagro.cz
Účinná látka: pyraflufen-ethyl 26,5 g/l (2,5%)

Nebezpečí
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékaře.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní
prostředí.
Nebezpečné látky obsažené v přípravku: solventní nafta, xylen, gama-butyrolakton.

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti
povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
OP II. st. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a
povrchových vod.
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Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských
obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních
mikroorganismů
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem.
Před použitím přípravku si přečtěte přiložený návod k použití.
Balení:
0,25 l, 0,5 l, 1 l láhev HDPE
5 l láhev/kanystr HDPE
10 l, 20 l, 25 l, 50 l kanystr/sud HDPE
100 l, 1000 l velkokapacitní kontejner HDPE
Datum výroby:
Číslo šarže:

uvedeno na obalu
uvedeno na obalu

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

INFORNACE O PRVNÍ POMOCI
Všeobecné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí;
podráždění kůže, podezření na alergickou reakci; dýchací potíže, bolesti hlavy) nebo v případě
pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku, příbalového letáku nebo
bezpečnostního listu.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou
oblast. Zajistěte tělesný i duševní klid.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte
pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně
vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 15 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté
vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Rychlost poskytnutí první
pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující.
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařské pomoci informujte o přípravku, se kterým se pracovalo (a o poskytnuté první
pomoci. Další postup první pomoci lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem:
Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.
PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
KABUKI obsahuje novou účinnou látku ze skupiny fenylpyrazolů. Působí přes listy jako kontaktní
herbicid, inhibuje syntézu protoporphyrinogen oxidázy. Působení přípravku se projevuje nekrózou listů,
intenzita je závislá na přítomnosti chlorofylu v listech. Sluneční záření a vyšší teplota zvyšuje účinnost.
ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ
Plodina

Účel použití

Dávka

Poznámka
1) k plodině
OL
2) k ŠO
3) k OL

brambor

desikace

0,8 l/ha +
smáčedlo
(TM)

10

4) k dávkování
5) umístění
6) určení sklizně

1) 14 dní před sklizní
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0,2 % (max. AT 1) od 3. roku, po
0,8 l/ha), +
vyrašení výhonků, max.
hubení výmladků
réva vinná
smáčedlo
délka 20 cm
(TM)
jádroviny,
hubení
0,8 l/ha +
AT 1) od 2. roku, po
peckoviny
výmladků
smáčedlo
vyrašení výhonků, max.
(TM)
délka 20 cm
rybíz, angrešt hubení
0,8 l/ha +
AT 1) od 3. roku, po
výmladků
smáčedlo
vyrašení výhonků, max.
(TM)
délka 20 cm
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a
sklizní.
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.
APLIKAČNÍ POZNÁMKY
Plodina, oblast
Dávka vody
použití
brambor
200-400 l/ha
réva vinná
300-400 l/ha

jádroviny,
peckoviny
rybíz, angrešt

Max. počet
aplikací v plodině
2x
1x

Interval mezi
aplikacemi
5 – 7 dní
-

300-400 l/ha

Způsob
aplikace
postřik
postřik
ošetření
kmenů
postřik

2x

min. 14 dní

300-600 l/ha

postřik

1x

-

Vinná réva, jádroviny, peckoviny, rybíz, angrešt:
- Zelené části kultur nesmějí být postřikem zasaženy.
- Potenciální poškození kultur spadá do oblasti odpovědnosti uživatele. Před použitím
přípravku je nutné vyzkoušet snášenlivost kultur a účinnost za specifických provozních
podmínek.
- Je nutné zamezit přímému ošetření sklizňového produktu.
- Spadané ovoce nesmí být použito jako potravina nebo krmivo.
Pěstování následných plodin konzultujte s držitelem povolení.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina
tryska
bez redukce tryska
tryska
75 %
50 %
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
Brambory
8
4
4
4
Réva, rybíz, angrešt, jádroviny,
12
7
6
6
peckoviny
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
Brambor
20
10
5
5
Réva, rybíz, angrešt, jádroviny,
20
10
10
5
peckoviny
Pro aplikaci do brambor
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž
okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.
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Pro aplikaci do révy, rybízu, angreštu, jádrovin, peckovin
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž
okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.
PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY
Odměřené množství přípravku se vlije do předmíchávacího zařízení postřikovače, pokud jím není
vybaven tak přímo do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou. Poté za stálého míchání se
nádrž doplní na stanovený objem.
ČIŠTĚNÍ APLIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně pěstovaných
rostlin.
Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek,
musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku
podle následujícího postupu:
1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže
postřikovače).
2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže
postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3 % roztokem). V případě použití
čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.
3) Opakujte postup podle bodu “2“ ještě dvakrát.
4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.
PODMÍNKY SPRÁVNÉHO SKLADOVÁNÍ
Přípravek skladujte v suchých uzamykatelných skladech, v uzavřených originálních obalech při
teplotách + 5 °C až +30 ºC odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od
těchto látek. Doba použitelnosti je 2 roky od data výroby.
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.
ZPŮSOB LIKVIDACE OBALU, NEUPOTŘEBITELNÝCH ZBYTKŮ, APLIKAČNÍ
KAPALINY A OPLACHOVÝCH VOD
Případné zbytky postřikové jíchy nebo oplachové kapaliny se naředí cca. 1:5 vodou a bezezbytku se
vystříkají na ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních ani recipienty
povrchových vod.
Použité obaly od přípravku se nesmějí používat k jinému účelu!
Prázdné obaly se 3x vypláchnou vodou a po znehodnocení se předají oprávněné osobě, nebo se spálí ve
schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou ve 2. stupni 1200–1400 ºC a
čištěním plynných zplodin. Případné zbytky přípravku se po nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny)
spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ČLOVĚKA
Ochrana dýchacích orgánů je-li práce prováděna ve venkovních prostorách, není nutná, v ostatních
případech: alespoň filtrační polomaska s ventily proti plynům a částicím podle ČSN EN 405+A1 nebo
filtrační polomaska k ochraně proti částicím podle ČSN EN 149+A1není 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 ochranný štít nebo bezpečnostní ochranné brýle podle ČSN EN 166.
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 ISO 13688.
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Ochrana těla celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1,
nebo jiný ochranný oděv označený piktogramem / grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle
ČSN EN ISO 13688. Při ředění přípravku gumová nebo plastová zástěra.
Dodatečná ochrana hlavy není nutná
V případě ručního postřiku ve výšce hlavy nebo směrem nahoru doporučujeme i ochranu a hlavy
(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)
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 a brýle pro případ poruchy zařízení.
Při ruční aplikaci v sadu lze doporučit další výše neuvedené OOPP jako ochrana proti promočení.
Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným
přísunem čerstvého vzduchu.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Vstup do ošetřeného pole je možný minimálně až druhý den po aplikaci.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby.
OPATŘENÍ PŘI POŽÁRU
Pokud se přípravek dostane do ohniska požáru, je třeba zabezpečit, aby kontaminovaná hasební voda,
pokud byla při hašení požáru eventuelně použita, neunikla z prostoru požářiště do okolí, zejména
nepronikla do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nezasáhla
zemědělskou půdu.
Důležité upozornění: při požárním zásuhu musejí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při
hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin.
® je ochranná známka Nihon Nohyaku Co. Ltd.
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