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Ochranné vzdálenosti od!okraje povrchové vody
V"jimky z!mo#ností zkrácení ochranné vzdálenosti 
vzhledem k!povrchov"m vodám:
!.  zkrácení nelze uplatnit, pokud je p"ípravek ozna#en v$tou 

SPe2 (sva%ité p&dy)
2.  ochranná vzdálenost po'zkrácení nesmí b(t u'polních plodin 

men)í ne% 4'm

3.  ochranná vzdálenost po'zkrácení nesmí b(t men)í ne% 6'm 
u'chmele, ovocn(ch d"evin, les& a'u')kolek a'okrasn(ch rostlin 
vy))ích ne% !00'cm

TOU = t"ída omezení úletu
Ve'sloupcích ozna#en(ch TOU 50'%, 70'% a'90'% jsou uvedeny 
ochranné vzdálenosti po'zkrácení.

Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny do!50!cm, 
ke$e do!50!cm

Vzdálenost 
v'metrech

(bez zkrácení)

TOU  
50'%

TOU  
75'%

TOU  
90'%

5–7 4 4 4

8–!0 5 4 4

!2–!5 8 5 4

!6–20 !0 6 4

25 !4 8 4

30 !5 !0 4

Ovocné stromy, réva vinná

Vzdálenost 
v'metrech

(bez zkrácení)

TOU  
50'%

TOU  
75'%

TOU  
90'%

5–7 6 6 6

8–!0 6 6 6

!2–!5 !2 !0 6

!6–20 !8 !2 6

25 22 !4 !0

30 25 !8 !2

Okrasné rostliny do!50!cm, ke$e do!50!cm

Vzdálenost 
v'metrech

(bez zkrácení)

TOU  
50'%

TOU  
75'%

TOU  
90'%

5–7 4 4 4

8–!0 5 4 4

!2–!5 !0 5 4

!6–20 !2 8 4

25 !6 !0 5

30 20 !2 8

Chmel

Vzdálenost 
v'metrech

(bez zkrácení)

TOU  
50'%

TOU  
75'%

TOU  
90'%

5–7 6 6 6

8–!0 6 6 6

!2–!5 8 6 6

!6–20 !2 8 6

25 !6 !0 6

30 20 !2 8
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Zkrácení ochranné vzdálenosti od!okraje o%et$ovaného pozemku

Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny,  
ke$e do!50!cm

Vzdálenost 
v'metrech

(bez zkrácení)

TOU  
50'%

TOU  
75'%

TOU  
90'%

!–5 0 0 0

!0 5 0 0

!5 5 5 0

20 !0 5 5

25 !5 !0 5

30 20 !0 5

Ovocné stromy, réva vinná, chmel

Vzdálenost 
v'metrech

(bez zkrácení)

TOU  
50'%

TOU  
75'%

TOU  
90'%

3–5 0 0 0

!0 5 5 0

!5 !0 !0 5

20–25 !5 !0 5

30 25 !5 5

Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny,  
ke$e nad 50!cm

Vzdálenost 
v'metrech

(bez zkrácení)

TOU  
50'%

TOU  
75'%

TOU  
90'%

!–5 0 0 0

!0 5 5 0

!5 !0 5 0

20 !5 !0 5

25 !5 !0 5

30 25 !5 !0
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Ozna&ení p$ípravk' na!ochranu rostlin podle CLP (Na$ízení ES (272/2008)

P$ípravek Ú&inná látka Mno#ství 
ú&.l.

Eviden&ní 
&íslo Formula&ní úprava Biologická 

funkce

Ozna&ení chemick"ch sm)sí  
(dle na$ízení ES (272/2008) Ozna&ení chemick"ch sm)sí (dle na$ízení ES (272/2008)

V"stra#n" symbol Signální 
slovo Standardní v)ty o!nebezpe&nosti Doporu&ené pokyny pro!bezpe&né zacházení

Herbicidy selektivní

Apyros sulfosulfuron 750 g/kg 4099-3 WG - ve'vod$ dispergova-
telné granule herbicid

 

Varování H4!0 Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P273, P39!, P50! Zabra*te uvoln$ní do'%ivotního prost"edí. Unikl( produkt seberte. Odstra*te 
obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.

Arrat dikamba,  
tritosulfuron

500 g/kg,  
250 g/kg   449!-0   WG - ve'vod$ 

dispergovatelné granule herbicid

 

Varování H3!9, H3!7, H4!0

Zp&sobuje vá%né podrá%d$ní o#í. M&%e vyvolat alergickou ko%-
ní reakci. Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi 
ú#inky. 

P280, P302+P352, P305+-
P35!+P338, P39!, P50!  

Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/ochranné br(le/obli#ejov( )tít.  P+I 
STYKU S'K,-Í: omyjte velk(m mno%stvím vody a'm(dla. P+I ZASA-ENÍ O.Í: 
N$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní #o#ky, jsou-li nasa-
zeny, a'pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve'vyplachování. Unikl( produkt 
seberte. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.

Bantux metazachlor 400 g/l 3790-3 SC - suspenzní koncentrát herbicid
 

Varování H4!0, H302, H35!
Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. 
Zdraví )kodliv( p"i po%ití. Podez"ení na'vyvolání rakoviny. P202, P280, P30!+P3!2, 

P39!, P50!

Nepou%ívejte, dokud jste si nep"e#etli v)echny bezpe#nostní pokyny a'neporo-
zum$li jim. Pou%ívejte ochranné rukavice a'ochrann( od$v. P+I PO-ITÍ: necítíte-li 
se dob"e, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. Unikl( 
produkt seberte. Odstra*te obsah a'obal p"edáním oprávn$né osob$. 

Campus dimethenamid-P 720 g/l 45!6-5 EC - emulgovateln( 
koncentrát herbicid

 
Nebezpe#í H304, H302, H3!5, 

H3!7, H3!9, H4!0

P"i po%ití a'vniknutí do'd(chacích cest m&%e zp&sobit smrt. 
Zdraví )kodliv( p"i po%ití. Drá%dí k&%i. M&%e vyvolat alergickou 
ko%ní reakci. Zp&sobuje vá%né podrá%d$ní o#í. Vysoce toxick( 
pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. 

P280, P362+P364, 
P302+P352, P30!+P3!0, 
P33!, P405, P39!, P50!

Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/ochranné br(le/obli#ejov( )tít. 
Kontaminovan( od$v svlékn$te a'p"ed op$tovn(m pou%itím vyperte. P+I STYKU 
S'K,-Í: omyjte velk(m mno%stvím m(dla a'vody. P+I PO-ITÍ: okam%it$ volejte TO-
XIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
Skladujte uzam#ené. Unikl( produkt seberte. Odstra*te obsah/obal p"edáním 
oprávn$né osob$.

Citation metribuzin 700 g/kg 508!-2 WG - ve'vod$ 
dispergovatelné granule herbicid

 

Varování H302, H3!7, H4!0 Zdraví )kodliv( p"i po%ití. M&%e vyvolat alergickou ko%ní reakci. 
Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky.

P273, P39!, P30!+P3!2, 
P302+P352, P333+P3!3, 

P50!

Zabra*te uvoln$ní do'%ivotního prost"edí. Unikl( produkt seberte. P+I PO-ITÍ: 
Necítíte-li se dob"e, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka-
"e. P+I STYKU S'K,-Í: Omyjte velk(m mno%stvím vody a'm(dla. P"i podrá%d$ní 
k&%e nebo vyrá%ce: Vyhledejte léka"skou pomoc/o)et"ení. Odstra*te obsah/obal 
p"edáním oprávn$né osob$. 

Colzamid napropamid 450 g/l 3609-3 SC - suspenzní koncentrát herbicid

 

Varování H4!0 Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P39!, P50! Unikl( produkt seberte. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.

Duke
fenoxaprop-P-ethyl,  

mefenpyr-diethyl 
(safener)

69 g/l,  
75 g/l 425!-6 EW - emulze typu olej 

ve'vod$ herbicid

 

Varování H3!7, H4!!
M&%e vyvolat alergickou ko%ní reakci. Toxick( pro vodní 
organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P280, P333+P3!3, P50!

Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v. P"i podrá%d$ní k&%e nebo vyrá%ce: 
Vyhledejte léka"skou pomoc/o)et"ení. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né 
osob$.  
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ú&.l.

Eviden&ní 
&íslo Formula&ní úprava Biologická 

funkce

Ozna&ení chemick"ch sm)sí  
(dle na$ízení ES (272/2008) Ozna&ení chemick"ch sm)sí (dle na$ízení ES (272/2008)

V"stra#n" symbol Signální 
slovo Standardní v)ty o!nebezpe&nosti Doporu&ené pokyny pro!bezpe&né zacházení

Herbicidy selektivní

Apyros sulfosulfuron 750 g/kg 4099-3 WG - ve'vod$ dispergova-
telné granule herbicid

 

Varování H4!0 Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P273, P39!, P50! Zabra*te uvoln$ní do'%ivotního prost"edí. Unikl( produkt seberte. Odstra*te 
obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.

Arrat dikamba,  
tritosulfuron

500 g/kg,  
250 g/kg   449!-0   WG - ve'vod$ 

dispergovatelné granule herbicid

 

Varování H3!9, H3!7, H4!0

Zp&sobuje vá%né podrá%d$ní o#í. M&%e vyvolat alergickou ko%-
ní reakci. Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi 
ú#inky. 

P280, P302+P352, P305+-
P35!+P338, P39!, P50!  

Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/ochranné br(le/obli#ejov( )tít.  P+I 
STYKU S'K,-Í: omyjte velk(m mno%stvím vody a'm(dla. P+I ZASA-ENÍ O.Í: 
N$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní #o#ky, jsou-li nasa-
zeny, a'pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve'vyplachování. Unikl( produkt 
seberte. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.

Bantux metazachlor 400 g/l 3790-3 SC - suspenzní koncentrát herbicid
 

Varování H4!0, H302, H35!
Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. 
Zdraví )kodliv( p"i po%ití. Podez"ení na'vyvolání rakoviny. P202, P280, P30!+P3!2, 

P39!, P50!

Nepou%ívejte, dokud jste si nep"e#etli v)echny bezpe#nostní pokyny a'neporo-
zum$li jim. Pou%ívejte ochranné rukavice a'ochrann( od$v. P+I PO-ITÍ: necítíte-li 
se dob"e, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. Unikl( 
produkt seberte. Odstra*te obsah a'obal p"edáním oprávn$né osob$. 

Campus dimethenamid-P 720 g/l 45!6-5 EC - emulgovateln( 
koncentrát herbicid

 
Nebezpe#í H304, H302, H3!5, 

H3!7, H3!9, H4!0

P"i po%ití a'vniknutí do'd(chacích cest m&%e zp&sobit smrt. 
Zdraví )kodliv( p"i po%ití. Drá%dí k&%i. M&%e vyvolat alergickou 
ko%ní reakci. Zp&sobuje vá%né podrá%d$ní o#í. Vysoce toxick( 
pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. 

P280, P362+P364, 
P302+P352, P30!+P3!0, 
P33!, P405, P39!, P50!

Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/ochranné br(le/obli#ejov( )tít. 
Kontaminovan( od$v svlékn$te a'p"ed op$tovn(m pou%itím vyperte. P+I STYKU 
S'K,-Í: omyjte velk(m mno%stvím m(dla a'vody. P+I PO-ITÍ: okam%it$ volejte TO-
XIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
Skladujte uzam#ené. Unikl( produkt seberte. Odstra*te obsah/obal p"edáním 
oprávn$né osob$.

Citation metribuzin 700 g/kg 508!-2 WG - ve'vod$ 
dispergovatelné granule herbicid

 

Varování H302, H3!7, H4!0 Zdraví )kodliv( p"i po%ití. M&%e vyvolat alergickou ko%ní reakci. 
Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky.

P273, P39!, P30!+P3!2, 
P302+P352, P333+P3!3, 

P50!

Zabra*te uvoln$ní do'%ivotního prost"edí. Unikl( produkt seberte. P+I PO-ITÍ: 
Necítíte-li se dob"e, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka-
"e. P+I STYKU S'K,-Í: Omyjte velk(m mno%stvím vody a'm(dla. P"i podrá%d$ní 
k&%e nebo vyrá%ce: Vyhledejte léka"skou pomoc/o)et"ení. Odstra*te obsah/obal 
p"edáním oprávn$né osob$. 

Colzamid napropamid 450 g/l 3609-3 SC - suspenzní koncentrát herbicid

 

Varování H4!0 Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P39!, P50! Unikl( produkt seberte. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.

Duke
fenoxaprop-P-ethyl,  

mefenpyr-diethyl 
(safener)

69 g/l,  
75 g/l 425!-6 EW - emulze typu olej 

ve'vod$ herbicid

 

Varování H3!7, H4!!
M&%e vyvolat alergickou ko%ní reakci. Toxick( pro vodní 
organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P280, P333+P3!3, P50!

Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v. P"i podrá%d$ní k&%e nebo vyrá%ce: 
Vyhledejte léka"skou pomoc/o)et"ení. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né 
osob$.  
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Ozna&ení p$ípravk' na!ochranu rostlin podle CLP (Na$ízení ES (272/2008)

P$ípravek Ú&inná látka Mno#ství 
ú&.l.

Eviden&ní 
&íslo Formula&ní úprava Biologická 

funkce

Ozna&ení chemick"ch sm)sí  
(dle na$ízení ES (272/2008) Ozna&ení chemick"ch sm)sí (dle na$ízení ES (272/2008)

V"stra#n" symbol Signální 
slovo Standardní v)ty o!nebezpe&nosti Doporu&ené pokyny pro!bezpe&né zacházení

Galistop fluroxypyr 200 g/l 4733-! EC - emulgovateln( 
koncentrát herbicid

 

Nebezpe#í
H226, H304, H3!5, 
H3!7, H3!9, H335, 

H336, H4!0

Ho"lavá kapalina a'páry. P"i po%ití a'vniknutí do'd(chacích cest 
m&%e zp&sobit smrt. Drá%dí k&%i. M&%e vyvolat alergickou 
ko%ní reakci. Zp&sobuje vá%né podrá%d$ní o#í. M&%e zp&sobit 
podrá%d$ní d(chacích cest. M&%e zp&sobit ospalost nebo 
závrat$. Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi 
ú#inky. 

P272, P30!+P3!0, 
P333+P3!3, P337+P3!3, 

P403+P235, P50!

Kontaminovan( pracovní od$v neodná)ejte z'pracovi)t$. P"i po%itíÍ: Okam%it$ 
volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. P"i podrá%d$ní k&%e 
nebo vyrá%ce: Vyhledejte léka"skou pomoc/o)et"ení. P"etrvává-li podrá%d$ní o#í: 
Vyhledejte léka"skou pomoc/o)et"ení. Skladujte na'dob"e v$traném míst$. Uchová-
vejte v'chladu. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.

Gamit!36!CS klomazon 360 g/l 4475-2 CS - suspenze kapsulí herbicid --- – H4!3 M&%e vyvolat dlouhodobé )kodlivé ú#inky pro vodní organismy. P50! Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$ nebo vrácením dodavateli.

Grando triflusulfuron 486 g/kg 5497-! WG - ve'vod$ 
dispergovatelné granule herbicid

 
Varování H3!9, H35!, H4!0

 Zp&sobuje vá%né podrá%d$ní o#í. Podez"ení na'vyvolání 
rakoviny. Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi 
ú#inky.

P202, P280, 
P305+P35!+P338, P39!, 

P50!

Nepou%ívejte, dokud jste si nep"e#etli v)echny bezpe#nostní pokyny a'neporo-
zum$li jim. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/ochranné br(le. P+I 
ZASA-ENÍ O.Í: N$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní 
#o#ky, jsou-li nasazeny a'pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve'vyplachování. 
Unikl( produkt seberte. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.

Kinvara
MCPA,  

fluroxypyr,  
klopyralid

233 g/l,  
50 g/l,  
28 g/l

53!0-0 ME - mikroemulze herbicid

 

Nebezpe#í H302, H3!8, H4!0 Zdraví )kodliv( p"i po%ití. Zp&sobuje vá%né po)kození o#í. 
Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky.

P305+P35!+P338, P280, 
P50!, P273, P39!

P"i zasa%ení o#í: N$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní 
#o#ky, jsou-li nasazeny, a'pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve'vyplachování. 
Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/ochranné br(le/obli#ejov( )tít. Od-
stra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$. Zabra*te uvoln$ní do'%ivotního 
prost"edí. Unikl( produkt seberte. 

Koban Top pethoxamid, 
terbuthylazin

300 g/l,  
!87,5 g/l 5!46-8 SE - suspoemulze herbicid

 

Varování H302, H3!9, H373, 
H4!0 

Zdraví )kodliv( p"i po%ití. Zp&sobuje vá%né podrá%d$ní o#í. 
M&%e zp&sobit po)kození orgán&. Vysoce toxick( pro vodní 
organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky.

P260, P280, P30!+P3!2, 
P305+P35!+P338, P50!

Nevdechujte páry/aerosol. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v. P+I PO-
-ITÍ: Necítíte-li se dob"e, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO 
nebo léka"e. P+I ZASA-ENÍ O.Í: N$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vy-
jm$te kontaktní #o#ky, jsou-li nasazeny, a'pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte 
ve'vyplachování. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.

Mitra metamitron  700 g/l 47!7-5 SC - suspenzní koncentrát herbicid

 

Varování H302, H4!0
Zdraví )kodliv( p"i po%ití. Vysoce toxick( pro vodní organismy, 
s'dlouhodob(mi ú#inky. P270, P273, P30!+P3!2, 

P39!, P50!

P"i pou%ívání tohoto v(robku nejezte, nepijte ani neku"te. Zabra*te uvoln$ní 
do'%ivotního prost"edí. P+I PO-ITÍ: Necítíte-li se dob"e, volejte TOXIKOLOGIC-
KÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. Unikl( produkt seberte. Odstra*te obsah/
obal p"edáním oprávn$né osob$. 

Nisshin!4 SC nikosulfuron  40 g/l 3895-5 SC - suspenzní koncentrát herbicid

 

Varování H3!5, H4!0
Drá%dí k&%i. Vysoce toxick( pro vodní organismy s'dlouhodo-
b(mi ú#inky. 

P270, P273, P280, 
P302+P352, P332+P3!3, 

P39!, P4!!, P50!

P"i pou%ívání tohoto v(robku nejezte, nepijte ani neku"te. Zabra*te uvoln$ní 
do'%ivotního prost"edí. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v.  P+I STYKU 
S'K,-Í: Omyjte velk(m mno%stvím vody a'm(dla. P"i podrá%d$ní k&%e vyhledejte 
léka"skou pomoc/o)et"ení. 
 Unikl( produkt seberte. Skladujte p"i teplot$ nep"esahující 30 °C. Odstra*te 
obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$. 

Oblix!500 SC ethofumesát 500 g/l 4723-0 SC - suspenzní koncentrát herbicid Varování H4!0
Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. 
 P273, P39!, P50!

Zabra*te uvoln$ní do'%ivotního prost"edí. Unikl( produkt seberte. Odstra*te 
obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.  
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"P$ípravek Ú&inná látka Mno#ství 
ú&.l.

Eviden&ní 
&íslo Formula&ní úprava Biologická 

funkce

Ozna&ení chemick"ch sm)sí  
(dle na$ízení ES (272/2008) Ozna&ení chemick"ch sm)sí (dle na$ízení ES (272/2008)

V"stra#n" symbol Signální 
slovo Standardní v)ty o!nebezpe&nosti Doporu&ené pokyny pro!bezpe&né zacházení

Galistop fluroxypyr 200 g/l 4733-! EC - emulgovateln( 
koncentrát herbicid

 

Nebezpe#í
H226, H304, H3!5, 
H3!7, H3!9, H335, 

H336, H4!0

Ho"lavá kapalina a'páry. P"i po%ití a'vniknutí do'd(chacích cest 
m&%e zp&sobit smrt. Drá%dí k&%i. M&%e vyvolat alergickou 
ko%ní reakci. Zp&sobuje vá%né podrá%d$ní o#í. M&%e zp&sobit 
podrá%d$ní d(chacích cest. M&%e zp&sobit ospalost nebo 
závrat$. Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi 
ú#inky. 

P272, P30!+P3!0, 
P333+P3!3, P337+P3!3, 

P403+P235, P50!

Kontaminovan( pracovní od$v neodná)ejte z'pracovi)t$. P"i po%itíÍ: Okam%it$ 
volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. P"i podrá%d$ní k&%e 
nebo vyrá%ce: Vyhledejte léka"skou pomoc/o)et"ení. P"etrvává-li podrá%d$ní o#í: 
Vyhledejte léka"skou pomoc/o)et"ení. Skladujte na'dob"e v$traném míst$. Uchová-
vejte v'chladu. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.

Gamit!36!CS klomazon 360 g/l 4475-2 CS - suspenze kapsulí herbicid --- – H4!3 M&%e vyvolat dlouhodobé )kodlivé ú#inky pro vodní organismy. P50! Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$ nebo vrácením dodavateli.

Grando triflusulfuron 486 g/kg 5497-! WG - ve'vod$ 
dispergovatelné granule herbicid

 
Varování H3!9, H35!, H4!0

 Zp&sobuje vá%né podrá%d$ní o#í. Podez"ení na'vyvolání 
rakoviny. Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi 
ú#inky.

P202, P280, 
P305+P35!+P338, P39!, 

P50!

Nepou%ívejte, dokud jste si nep"e#etli v)echny bezpe#nostní pokyny a'neporo-
zum$li jim. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/ochranné br(le. P+I 
ZASA-ENÍ O.Í: N$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní 
#o#ky, jsou-li nasazeny a'pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve'vyplachování. 
Unikl( produkt seberte. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.

Kinvara
MCPA,  

fluroxypyr,  
klopyralid

233 g/l,  
50 g/l,  
28 g/l

53!0-0 ME - mikroemulze herbicid

 

Nebezpe#í H302, H3!8, H4!0 Zdraví )kodliv( p"i po%ití. Zp&sobuje vá%né po)kození o#í. 
Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky.

P305+P35!+P338, P280, 
P50!, P273, P39!

P"i zasa%ení o#í: N$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní 
#o#ky, jsou-li nasazeny, a'pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve'vyplachování. 
Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/ochranné br(le/obli#ejov( )tít. Od-
stra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$. Zabra*te uvoln$ní do'%ivotního 
prost"edí. Unikl( produkt seberte. 

Koban Top pethoxamid, 
terbuthylazin

300 g/l,  
!87,5 g/l 5!46-8 SE - suspoemulze herbicid

 

Varování H302, H3!9, H373, 
H4!0 

Zdraví )kodliv( p"i po%ití. Zp&sobuje vá%né podrá%d$ní o#í. 
M&%e zp&sobit po)kození orgán&. Vysoce toxick( pro vodní 
organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky.

P260, P280, P30!+P3!2, 
P305+P35!+P338, P50!

Nevdechujte páry/aerosol. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v. P+I PO-
-ITÍ: Necítíte-li se dob"e, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO 
nebo léka"e. P+I ZASA-ENÍ O.Í: N$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vy-
jm$te kontaktní #o#ky, jsou-li nasazeny, a'pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte 
ve'vyplachování. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.

Mitra metamitron  700 g/l 47!7-5 SC - suspenzní koncentrát herbicid

 

Varování H302, H4!0
Zdraví )kodliv( p"i po%ití. Vysoce toxick( pro vodní organismy, 
s'dlouhodob(mi ú#inky. P270, P273, P30!+P3!2, 

P39!, P50!

P"i pou%ívání tohoto v(robku nejezte, nepijte ani neku"te. Zabra*te uvoln$ní 
do'%ivotního prost"edí. P+I PO-ITÍ: Necítíte-li se dob"e, volejte TOXIKOLOGIC-
KÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. Unikl( produkt seberte. Odstra*te obsah/
obal p"edáním oprávn$né osob$. 

Nisshin!4 SC nikosulfuron  40 g/l 3895-5 SC - suspenzní koncentrát herbicid

 

Varování H3!5, H4!0
Drá%dí k&%i. Vysoce toxick( pro vodní organismy s'dlouhodo-
b(mi ú#inky. 

P270, P273, P280, 
P302+P352, P332+P3!3, 

P39!, P4!!, P50!

P"i pou%ívání tohoto v(robku nejezte, nepijte ani neku"te. Zabra*te uvoln$ní 
do'%ivotního prost"edí. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v.  P+I STYKU 
S'K,-Í: Omyjte velk(m mno%stvím vody a'm(dla. P"i podrá%d$ní k&%e vyhledejte 
léka"skou pomoc/o)et"ení. 
 Unikl( produkt seberte. Skladujte p"i teplot$ nep"esahující 30 °C. Odstra*te 
obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$. 

Oblix!500 SC ethofumesát 500 g/l 4723-0 SC - suspenzní koncentrát herbicid Varování H4!0
Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. 
 P273, P39!, P50!

Zabra*te uvoln$ní do'%ivotního prost"edí. Unikl( produkt seberte. Odstra*te 
obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.  
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Ozna&ení p$ípravk' na!ochranu rostlin podle CLP (Na$ízení ES (272/2008)

P$ípravek Ú&inná látka Mno#ství 
ú&.l.

Eviden&ní 
&íslo Formula&ní úprava Biologická 

funkce

Ozna&ení chemick"ch sm)sí  
(dle na$ízení ES (272/2008) Ozna&ení chemick"ch sm)sí (dle na$ízení ES (272/2008)

V"stra#n" symbol Signální 
slovo Standardní v)ty o!nebezpe&nosti Doporu&ené pokyny pro!bezpe&né zacházení

Prodigy florasulam,  
pyroxsulam 

22,8 g/kg, 
68,3 g/kg 4949-! WG - ve'vod$ 

dispergovatelné granule herbicid Varování H4!0
Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. 
 P39!, P50! Unikl( produkt seberte. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$ nebo 

vrácením dodavateli.

Rango Super chizalofop-P-tefuryl 40 g/l 4064-7 EC - emulgovateln( 
koncentrát herbicid

 

Nebezpe#í H304, H3!8, H35!, 
H36!fd, H4!!

P"i po%ití a'vniknutí do'd(chacích cest m&%e zp&sobit smrt. 
Zp&sobuje vá%né po)kození o#í. Podez"ení na'vyvolání rakovi-
ny. Podez"ení na'po)kození reproduk#ní schopnosti. Podez"ení 
na'po)kození plodu v't$le matky. Toxick( pro vodní organismy, 
s'dlouhodob(mi ú#inky.

P202, P264, P280, 
P30!+P3!0, P305+-

P35!+P338, P33!, P39!, 
P405, P50!

Nepou%ívejte, dokud jste si nep"e#etli v)echny bezpe#nostní pokyny a'neporozu-
m$li jim. Po'manipulaci d&kladn$ omyjte pot"ísn$né #ásti t$la. Pou%ívejte ochranné 
rukavice/ochrann( od$v/ochranné br(le/obli#ejov( )tít. P+I PO-ITÍ: Okam%it$ 
volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. P+I ZASA-ENÍ 
O.Í: N$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní #o#ky, jsou-li 
nasazeny a'pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve'vyplachování. NEVYVO-
LÁVEJTE zvracení. Unikl( produkt seberte. Skladujte uzam#ené. Odstra*te obsah/
obal p"edáním oprávn$né osob$. 

Reskator

diflufenican,  
florasulam,  
penoxsulam  

!00 g/l , 
3,75 g/l,  
!5 g/l 

4956-2 SC - suspenzní koncentrát herbicid Varování H4!0 Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P273, P280, P50!
Zabra*te uvoln$ní do'%ivotního prost"edí.  Pou%ívejte ochranné rukavice/ochran-
n( od$v.  Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$ nebo vrácením 
dodavateli.

Runner florasulam, 
mesotrion

!6,7 g/l, 
267 g/l 4854-2 SC - suspenzní koncentrát herbicid Varování H4!0 Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P273, P280, P39!, P50! 

Zabra*te uvoln$ní do'%ivotního prost"edí. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( 
od$v. Unikl( produkt seberte. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$ 
nebo vrácením dodavateli. 

Sumimax flumioxazin 500 g/kg 4673-0 WP - smá#iteln( prá)ek herbicid

 

Nebezpe#í H360d, H4!0
Podez"ení na'po)kození plodu v't$le matky. Vysoce toxick( 
pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P202, P280, P308+3!3, 

P39!, P405, P50!

Nepou%ívejte, dokud jste si nep"e#etli v)echny bezpe#nostní pokyny a'neporozu-
m$li jim. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/ochranné br(le/obli#ejov( 
)tít. P"i expozici nebo podez"ení na'ni: Vyhledejte léka"skou pomoc/o)et"ení. 
Unikl( produkt seberte. Skladujte uzam#ené. Odstra*te obal/obsah p"edáním 
oprávn$né osob$. 

Herbicidy neselektivní a!desikanty

Gallup Hi-Aktiv glyfosát 490 g/l 4620-5 SL - rozpustn( koncentrát herbicid – H4!! Toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P!02, P270, P280, P39!, 
P50! 

Uchovávejte mimo dosah d$tí. P"i pou%ívání tohoto v(robku nejezte, nepijte ani 
neku"te. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/ ochranné br(le/obli#ejov( 
)tít. Unikl( produkt seberte. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.

Gallup Super 360 glyfosát 360 g/l 5376-0 SL - rozpustn( koncentrát herbicid – H4!! Toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P280, P39!, P50! Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/ ochranné br(le/obli#ejov( )tít. 
Unikl( produkt seberte. Odstra*te obsah/obal jako nebezpe#n( odpad.

Kabuki pyraflufen-ethyl 26,5 g/l 4773-0 EC - emulgovateln( 
koncentrát herbicid

 

Nebezpe#í H304, H3!5, H3!7, 
H3!8, H332, H4!0 

P"i po%ití a'vniknutí do'd(chacích cest m&%e zp&sobit smrt. 
Drá%dí k&%i. M&%e vyvolat alergickou ko%ní reakci. Zp&sobuje 
vá%né po)kození o#í. Zdraví )kodliv( p"i vdechování. Vysoce 
toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. 

P26!, P280, P30!+P3!2, 
P330, P302+P352, 

P304+P340, 
P305+P35!+P338, P50! 

Zamezte vdechování par/aerosol&. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/
ochranné br(le. P+I PO-ITÍ: Necítíte-li se dob"e, volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. Vypláchn$te ústa. P+I STYKU S'K,-Í: Omyjte 
velk(m mno%stvím vody. P+I VDECHNUTÍ: P"eneste osobu na'#erstv( vzduch 
a'ponechte ji v'klidu v'poloze usnad*ující d(chání. P+I ZASA-ENÍ O.Í: N$kolik 
minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní #o#ky, jsou-li nasazeny, 
a'pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve'vyplachování. Odstra*te obsah/obal 
p"edáním oprávn$né osob$.
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"P$ípravek Ú&inná látka Mno#ství 
ú&.l.

Eviden&ní 
&íslo Formula&ní úprava Biologická 

funkce

Ozna&ení chemick"ch sm)sí  
(dle na$ízení ES (272/2008) Ozna&ení chemick"ch sm)sí (dle na$ízení ES (272/2008)

V"stra#n" symbol Signální 
slovo Standardní v)ty o!nebezpe&nosti Doporu&ené pokyny pro!bezpe&né zacházení

Prodigy florasulam,  
pyroxsulam 

22,8 g/kg, 
68,3 g/kg 4949-! WG - ve'vod$ 

dispergovatelné granule herbicid Varování H4!0
Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. 
 P39!, P50! Unikl( produkt seberte. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$ nebo 

vrácením dodavateli.

Rango Super chizalofop-P-tefuryl 40 g/l 4064-7 EC - emulgovateln( 
koncentrát herbicid

 

Nebezpe#í H304, H3!8, H35!, 
H36!fd, H4!!

P"i po%ití a'vniknutí do'd(chacích cest m&%e zp&sobit smrt. 
Zp&sobuje vá%né po)kození o#í. Podez"ení na'vyvolání rakovi-
ny. Podez"ení na'po)kození reproduk#ní schopnosti. Podez"ení 
na'po)kození plodu v't$le matky. Toxick( pro vodní organismy, 
s'dlouhodob(mi ú#inky.

P202, P264, P280, 
P30!+P3!0, P305+-

P35!+P338, P33!, P39!, 
P405, P50!

Nepou%ívejte, dokud jste si nep"e#etli v)echny bezpe#nostní pokyny a'neporozu-
m$li jim. Po'manipulaci d&kladn$ omyjte pot"ísn$né #ásti t$la. Pou%ívejte ochranné 
rukavice/ochrann( od$v/ochranné br(le/obli#ejov( )tít. P+I PO-ITÍ: Okam%it$ 
volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. P+I ZASA-ENÍ 
O.Í: N$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní #o#ky, jsou-li 
nasazeny a'pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve'vyplachování. NEVYVO-
LÁVEJTE zvracení. Unikl( produkt seberte. Skladujte uzam#ené. Odstra*te obsah/
obal p"edáním oprávn$né osob$. 

Reskator

diflufenican,  
florasulam,  
penoxsulam  

!00 g/l , 
3,75 g/l,  
!5 g/l 

4956-2 SC - suspenzní koncentrát herbicid Varování H4!0 Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P273, P280, P50!
Zabra*te uvoln$ní do'%ivotního prost"edí.  Pou%ívejte ochranné rukavice/ochran-
n( od$v.  Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$ nebo vrácením 
dodavateli.

Runner florasulam, 
mesotrion

!6,7 g/l, 
267 g/l 4854-2 SC - suspenzní koncentrát herbicid Varování H4!0 Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P273, P280, P39!, P50! 

Zabra*te uvoln$ní do'%ivotního prost"edí. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( 
od$v. Unikl( produkt seberte. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$ 
nebo vrácením dodavateli. 

Sumimax flumioxazin 500 g/kg 4673-0 WP - smá#iteln( prá)ek herbicid

 

Nebezpe#í H360d, H4!0
Podez"ení na'po)kození plodu v't$le matky. Vysoce toxick( 
pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P202, P280, P308+3!3, 

P39!, P405, P50!

Nepou%ívejte, dokud jste si nep"e#etli v)echny bezpe#nostní pokyny a'neporozu-
m$li jim. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/ochranné br(le/obli#ejov( 
)tít. P"i expozici nebo podez"ení na'ni: Vyhledejte léka"skou pomoc/o)et"ení. 
Unikl( produkt seberte. Skladujte uzam#ené. Odstra*te obal/obsah p"edáním 
oprávn$né osob$. 

Herbicidy neselektivní a!desikanty

Gallup Hi-Aktiv glyfosát 490 g/l 4620-5 SL - rozpustn( koncentrát herbicid – H4!! Toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P!02, P270, P280, P39!, 
P50! 

Uchovávejte mimo dosah d$tí. P"i pou%ívání tohoto v(robku nejezte, nepijte ani 
neku"te. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/ ochranné br(le/obli#ejov( 
)tít. Unikl( produkt seberte. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.

Gallup Super 360 glyfosát 360 g/l 5376-0 SL - rozpustn( koncentrát herbicid – H4!! Toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P280, P39!, P50! Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/ ochranné br(le/obli#ejov( )tít. 
Unikl( produkt seberte. Odstra*te obsah/obal jako nebezpe#n( odpad.

Kabuki pyraflufen-ethyl 26,5 g/l 4773-0 EC - emulgovateln( 
koncentrát herbicid

 

Nebezpe#í H304, H3!5, H3!7, 
H3!8, H332, H4!0 

P"i po%ití a'vniknutí do'd(chacích cest m&%e zp&sobit smrt. 
Drá%dí k&%i. M&%e vyvolat alergickou ko%ní reakci. Zp&sobuje 
vá%né po)kození o#í. Zdraví )kodliv( p"i vdechování. Vysoce 
toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. 

P26!, P280, P30!+P3!2, 
P330, P302+P352, 

P304+P340, 
P305+P35!+P338, P50! 

Zamezte vdechování par/aerosol&. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/
ochranné br(le. P+I PO-ITÍ: Necítíte-li se dob"e, volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. Vypláchn$te ústa. P+I STYKU S'K,-Í: Omyjte 
velk(m mno%stvím vody. P+I VDECHNUTÍ: P"eneste osobu na'#erstv( vzduch 
a'ponechte ji v'klidu v'poloze usnad*ující d(chání. P+I ZASA-ENÍ O.Í: N$kolik 
minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní #o#ky, jsou-li nasazeny, 
a'pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve'vyplachování. Odstra*te obsah/obal 
p"edáním oprávn$né osob$.
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Ozna&ení p$ípravk' na!ochranu rostlin podle CLP (Na$ízení ES (272/2008)

P$ípravek Ú&inná látka Mno#ství 
ú&.l.

Eviden&ní 
&íslo Formula&ní úprava Biologická 

funkce

Ozna&ení chemick"ch sm)sí  
(dle na$ízení ES (272/2008) Ozna&ení chemick"ch sm)sí (dle na$ízení ES (272/2008)

V"stra#n" symbol Signální 
slovo Standardní v)ty o!nebezpe&nosti Doporu&ené pokyny pro!bezpe&né zacházení

Fungicidy

Cyflamid!50EW cyflufenamid 50 g/l  4869-0 EW - emulze typu olej 
ve'vod$ fungicid

 

Varování H3!5, H336, H4!!
Drá%dí k&%i. M&%e zp&sobit ospalost nebo závrat$. Toxick( pro 
vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P26!, P273, P280, 

P302+352, P39!, P50!

Zamezte vdechování d(mu/plynu/mlhy/par/aerosol&. Zabra*te uvoln$ní do'%ivot-
ního prost"edí. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v. P+I STYKU S'K,-Í: 
Omyjte velk(m mno%stvím vody a'm(dla. Unikl( produkt seberte. Odstra*te 
obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$. 

Impulse Gold prothiokonazol,  
spiroxamin      

!60 g/l,  
300 g/l 5565-2 EC - emulgovateln( 

koncentrát fungicid
 

Varování
H302+H332, H3!5, 
H3!9, H335, H36!d, 

H373, H4!0

Zdraví )kodliv( p"i po%ití nebo p"i vdechování. Drá%dí k&%i. 
Zp&sobuje vá%né podrá%d$ní o#í. M&%e zp&sobit podrá%d$ní 
d(chacích cest. Podez"ení na'po)kození plodu v't$le matky. 
M&%e zp&sobit po)kození o#í p"i prodlou%ené nebo opakované 
expozici. Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi 
ú#inky. 

P202, P26!, P280, 
P30!+P3!2, 

P305+P35!+P338, P39!, 
P4!0, P50!

Nepou%ívejte, dokud jste si nep"e#etli v)echny bezpe#nostní pokyny a'neporo-
zum$li jim. Zamezte vdechování par/aerosol&. Pou%ívejte ochranné rukavice/
ochrann( od$v/ochranné br(le/obli#ejov( )tít. P+I PO-ITÍ: Necítíte-li se dob"e, 
volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. P+I ZASA-ENÍ 
O.Í: N$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní #o#ky, jsou-li 
nasazeny a'pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve'vyplachování. Unikl( pro-
dukt seberte. Chra*te p"ed slune#ním zá"ením.  Odstra*te obsah/obal p"edáním 
oprávn$né osob$. 

Intuity mandestrobin 250 g/l 5422-! SC - suspenzní koncentrát fungicid Varování H4!0 Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P39!, P50! Unikl( produkt seberte. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.

Jamoto tetraconazole !25 g/l fungicid Není  
po%adováno H4!! Toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P!02, P!03, P273, P39!, 

P50!

Uchovávejte mimo dosah d$tí. P"ed pou%itím si p"e#t$te údaje na')títku.  
Zabra*te uvoln$ní do'%ivotního prost"edí.  
Unikl( produkt seberte. 
Odstra*te obsah/obal v'míst$ sb$ru nebezpe#ného nebo speciálního odpadu.

Lieto cymoxanyl,  
zoxamid

330 g/kg,  
330 g/kg 5643-0 WG - ve'vod$ 

dispergovatelné granule fungicid
 

Varování H302, H3!7, H36!fd, 
H373, H4!0

Zdraví )kodliv( p"i po%ití. M&%e vyvolat alergickou ko%ní reakci. 
Podez"ení na'po)kození reproduk#ní schopnosti. Podez"ení 
na'po)kození plodu v't$le matky. M&%e zp&sobit po)kození krve 
a'brzlíku p"i prodlou%ené nebo opakované expozici. Vysoce 
toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky.

P202, P26!, P273, P280, 
P30!+P3!2, P302+P352, 

P39!, P405, P50!

Nepou%ívejte, dokud jste si nep"e#etli v)echny bezpe#nostní pokyny a'neporozu-
m$li jim. Zamezte vdechování prachu/aerosol&. Zabra*te uvoln$ní do'%ivotního 
prost"edí. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/ochranné br(le/obli#ejov( 
)tít. P+I PO-ITÍ: Necítíte-li se dob"e, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ 
ST+EDISKO/léka"e. P+I STYKU S'K,-Í: Omyjte velk(m mno%stvím vody. Unikl( 
produkt seberte. Skladujte uzam#ené. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né 
osob$.

Mandarin bixafen,  
tebukonazol 

50 g/l,  
!66 g/l 4803-4 EC - emulgovateln( 

koncentrát fungicid
 

Varování H3!5, H3!7, H3!9, 
H335, H36!d, H4!!

Drá%dí k&%i. M&%e vyvolat alergickou ko%ní reakci. Zp&sobuje 
vá%né podrá%d$ní o#í. M&%e zp&sobit podrá%d$ní d(chacích 
cest. Podez"ení na'po)kození plodu v't$le matky. Toxick( pro 
vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky.

P202, P280, P302+P352, 
P305+P35!+P338, P39!, 

P50!

Nepou%ívejte, dokud jste si nep"e#etli v)echny bezpe#nostní pokyny a'neporozu-
m$li jim. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/ochranné br(le/obli#ejov( 
)tít. P+I STYKU S'K,-Í: Omyjte velk(m mno%stvím vody. P+I ZASA-ENÍ O.Í: 
N$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní #o#ky, jsou-li nasa-
zeny, a'pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve'vyplachování. Unikl( produkt 
seberte. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$. 

Metsuko metkonazol 60 g/l EC - emulgovateln( 
koncentrát fungicid Nebezpe#í

H226, H304, H3!5, 
H3!7, H3!8, H332, 
H335, H36!d, H4!0 

Ho"lavá kapalina. P"i po%ití a'vniknutí do'd(chacích cest 
m&%e zp&sobit smrt. Drá%dí k&%i. M&%e vyvolat alergickou 
ko%ní reakci. Zp&sobuje vá%né po)kození o#í. Zdraví )kodliv( 
p"i vdechování. M&%e zp&sobit podrá%d$ní d(chacích cest. 
Podez"ení na'po)kození plodu v't$le matky. Vysoce toxick( 
pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky.

P202, P2!0, P26!, P270, 
P280, P305+P35!+P338, 
P30!+P3!0, P302+P352, 
P304+P340, P33!, P39!, 

P405, P50! 

Nepou%ívejte, dokud jste si nep"e#etli v)echny bezpe#nostní pokyny a'neporozu-
m$li jim. Chra*te p"ed teplem/jiskrami/otev"en(m plamenem/hork(mi povrchy. 
Zákaz kou"ení. Zamezte vdechování par/aerosol&. P"i pou%ívání tohoto v(robku 
nejezte, nepijte ani neku"te. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/ochran-
né br(le/obli#ejov( )tít. P+I ZASA-ENÍ O.Í: N$kolik minut opatrn$ vyplachujte 
vodou. Vyjm$te kontaktní #o#ky, jsou-li nasazeny a'pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokra#ujte ve'vyplachování. P+I PO-ITÍ: Okam%it$ volejte TOXIKOLOGICKÉ IN-
FORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. P+I STYKU S'K,-Í: Omyjte velk(m mno%stvím 
vody. P+I VDECHNUTÍ: P"eneste posti%eného na'#erstv( vzduch a'ponechte jej 
v'klidu v'poloze usnad*ující d(chání. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Unikl( produkt 
seberte. Skladujte uzam#ené. Odstra*te obsah a'obal bezpe#n(m zp&sobem.
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"P$ípravek Ú&inná látka Mno#ství 
ú&.l.

Eviden&ní 
&íslo Formula&ní úprava Biologická 

funkce

Ozna&ení chemick"ch sm)sí  
(dle na$ízení ES (272/2008) Ozna&ení chemick"ch sm)sí (dle na$ízení ES (272/2008)

V"stra#n" symbol Signální 
slovo Standardní v)ty o!nebezpe&nosti Doporu&ené pokyny pro!bezpe&né zacházení

Fungicidy

Cyflamid!50EW cyflufenamid 50 g/l  4869-0 EW - emulze typu olej 
ve'vod$ fungicid

 

Varování H3!5, H336, H4!!
Drá%dí k&%i. M&%e zp&sobit ospalost nebo závrat$. Toxick( pro 
vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P26!, P273, P280, 

P302+352, P39!, P50!

Zamezte vdechování d(mu/plynu/mlhy/par/aerosol&. Zabra*te uvoln$ní do'%ivot-
ního prost"edí. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v. P+I STYKU S'K,-Í: 
Omyjte velk(m mno%stvím vody a'm(dla. Unikl( produkt seberte. Odstra*te 
obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$. 

Impulse Gold prothiokonazol,  
spiroxamin      

!60 g/l,  
300 g/l 5565-2 EC - emulgovateln( 

koncentrát fungicid
 

Varování
H302+H332, H3!5, 
H3!9, H335, H36!d, 

H373, H4!0

Zdraví )kodliv( p"i po%ití nebo p"i vdechování. Drá%dí k&%i. 
Zp&sobuje vá%né podrá%d$ní o#í. M&%e zp&sobit podrá%d$ní 
d(chacích cest. Podez"ení na'po)kození plodu v't$le matky. 
M&%e zp&sobit po)kození o#í p"i prodlou%ené nebo opakované 
expozici. Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi 
ú#inky. 

P202, P26!, P280, 
P30!+P3!2, 

P305+P35!+P338, P39!, 
P4!0, P50!

Nepou%ívejte, dokud jste si nep"e#etli v)echny bezpe#nostní pokyny a'neporo-
zum$li jim. Zamezte vdechování par/aerosol&. Pou%ívejte ochranné rukavice/
ochrann( od$v/ochranné br(le/obli#ejov( )tít. P+I PO-ITÍ: Necítíte-li se dob"e, 
volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. P+I ZASA-ENÍ 
O.Í: N$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní #o#ky, jsou-li 
nasazeny a'pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve'vyplachování. Unikl( pro-
dukt seberte. Chra*te p"ed slune#ním zá"ením.  Odstra*te obsah/obal p"edáním 
oprávn$né osob$. 

Intuity mandestrobin 250 g/l 5422-! SC - suspenzní koncentrát fungicid Varování H4!0 Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P39!, P50! Unikl( produkt seberte. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.

Jamoto tetraconazole !25 g/l fungicid Není  
po%adováno H4!! Toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P!02, P!03, P273, P39!, 

P50!

Uchovávejte mimo dosah d$tí. P"ed pou%itím si p"e#t$te údaje na')títku.  
Zabra*te uvoln$ní do'%ivotního prost"edí.  
Unikl( produkt seberte. 
Odstra*te obsah/obal v'míst$ sb$ru nebezpe#ného nebo speciálního odpadu.

Lieto cymoxanyl,  
zoxamid

330 g/kg,  
330 g/kg 5643-0 WG - ve'vod$ 

dispergovatelné granule fungicid
 

Varování H302, H3!7, H36!fd, 
H373, H4!0

Zdraví )kodliv( p"i po%ití. M&%e vyvolat alergickou ko%ní reakci. 
Podez"ení na'po)kození reproduk#ní schopnosti. Podez"ení 
na'po)kození plodu v't$le matky. M&%e zp&sobit po)kození krve 
a'brzlíku p"i prodlou%ené nebo opakované expozici. Vysoce 
toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky.

P202, P26!, P273, P280, 
P30!+P3!2, P302+P352, 

P39!, P405, P50!

Nepou%ívejte, dokud jste si nep"e#etli v)echny bezpe#nostní pokyny a'neporozu-
m$li jim. Zamezte vdechování prachu/aerosol&. Zabra*te uvoln$ní do'%ivotního 
prost"edí. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/ochranné br(le/obli#ejov( 
)tít. P+I PO-ITÍ: Necítíte-li se dob"e, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ 
ST+EDISKO/léka"e. P+I STYKU S'K,-Í: Omyjte velk(m mno%stvím vody. Unikl( 
produkt seberte. Skladujte uzam#ené. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né 
osob$.

Mandarin bixafen,  
tebukonazol 

50 g/l,  
!66 g/l 4803-4 EC - emulgovateln( 

koncentrát fungicid
 

Varování H3!5, H3!7, H3!9, 
H335, H36!d, H4!!

Drá%dí k&%i. M&%e vyvolat alergickou ko%ní reakci. Zp&sobuje 
vá%né podrá%d$ní o#í. M&%e zp&sobit podrá%d$ní d(chacích 
cest. Podez"ení na'po)kození plodu v't$le matky. Toxick( pro 
vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky.

P202, P280, P302+P352, 
P305+P35!+P338, P39!, 

P50!

Nepou%ívejte, dokud jste si nep"e#etli v)echny bezpe#nostní pokyny a'neporozu-
m$li jim. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/ochranné br(le/obli#ejov( 
)tít. P+I STYKU S'K,-Í: Omyjte velk(m mno%stvím vody. P+I ZASA-ENÍ O.Í: 
N$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní #o#ky, jsou-li nasa-
zeny, a'pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve'vyplachování. Unikl( produkt 
seberte. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$. 

Metsuko metkonazol 60 g/l EC - emulgovateln( 
koncentrát fungicid Nebezpe#í

H226, H304, H3!5, 
H3!7, H3!8, H332, 
H335, H36!d, H4!0 

Ho"lavá kapalina. P"i po%ití a'vniknutí do'd(chacích cest 
m&%e zp&sobit smrt. Drá%dí k&%i. M&%e vyvolat alergickou 
ko%ní reakci. Zp&sobuje vá%né po)kození o#í. Zdraví )kodliv( 
p"i vdechování. M&%e zp&sobit podrá%d$ní d(chacích cest. 
Podez"ení na'po)kození plodu v't$le matky. Vysoce toxick( 
pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky.

P202, P2!0, P26!, P270, 
P280, P305+P35!+P338, 
P30!+P3!0, P302+P352, 
P304+P340, P33!, P39!, 

P405, P50! 

Nepou%ívejte, dokud jste si nep"e#etli v)echny bezpe#nostní pokyny a'neporozu-
m$li jim. Chra*te p"ed teplem/jiskrami/otev"en(m plamenem/hork(mi povrchy. 
Zákaz kou"ení. Zamezte vdechování par/aerosol&. P"i pou%ívání tohoto v(robku 
nejezte, nepijte ani neku"te. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/ochran-
né br(le/obli#ejov( )tít. P+I ZASA-ENÍ O.Í: N$kolik minut opatrn$ vyplachujte 
vodou. Vyjm$te kontaktní #o#ky, jsou-li nasazeny a'pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokra#ujte ve'vyplachování. P+I PO-ITÍ: Okam%it$ volejte TOXIKOLOGICKÉ IN-
FORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. P+I STYKU S'K,-Í: Omyjte velk(m mno%stvím 
vody. P+I VDECHNUTÍ: P"eneste posti%eného na'#erstv( vzduch a'ponechte jej 
v'klidu v'poloze usnad*ující d(chání. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Unikl( produkt 
seberte. Skladujte uzam#ené. Odstra*te obsah a'obal bezpe#n(m zp&sobem.
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Ozna&ení p$ípravk' na!ochranu rostlin podle CLP (Na$ízení ES (272/2008)

P$ípravek Ú&inná látka Mno#ství 
ú&.l.

Eviden&ní 
&íslo Formula&ní úprava Biologická 

funkce

Ozna&ení chemick"ch sm)sí  
(dle na$ízení ES (272/2008) Ozna&ení chemick"ch sm)sí (dle na$ízení ES (272/2008)

V"stra#n" symbol Signální 
slovo Standardní v)ty o!nebezpe&nosti Doporu&ené pokyny pro!bezpe&né zacházení

Prolectus fenpyrazamin 500 g/kg 50!!-0 WG - ve'vod$ dispergova-
telné granule fungicid Varování H4!0 Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P!0!, P!02, P270, P50!

Je-li nutná léka"ská pomoc, m$jte po'ruce obal nebo )títek v(robku. Uchovávejte 
mimo dosah d$tí. P"i pou%ívání tohoto v(robku nejezte, nepijte ani neku"te. 
Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$. 

Protiostar prothioconazole 250 g/l 577!-! EC - emulgovateln( 
koncentrát fungicid

 

Varování H3!9, H335, H4!! 
Zp&sobuje vá%né podrá%d$ní o#í. M&%e zp&sobit podrá%d$ní 
d(chacích cest. Toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi 
ú#inky.

P26!, P264, P27!, 
P280, P3!2, P304+340, 

P305+P35!+P338, 
P337+P3!3, P39!, P50! 

P"i styku s'vodou uvol*uje ho"lavé plyny.  Po'manipulaci d&kladn$ omyjte.  M&%e 
zp&sobit po%ár nebo v(buch; siln( oxidant.  Pou%ívejte ochranné rukavice/od$v 
a'ochranné br(le/obli#ejov( )tít.  Zdraví )kodliv( p"i styku s'k&%í. P+I VDECHNU-
TÍ: P"eneste osobu na'#erstv( vzduch a'ponechte ji v'poloze usnad*ující d(chání. 
P+I ZASA-ENÍ O.Í: N$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontakt-
ní #o#ky, jsou-li nasazeny a'pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve'vyplacho-
vání. P"etrvává-li podrá%d$ní o#í: Vyhledejte léka"skou pomoc/o)et"ení. Unikl( 
produkt seberte. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.

Soleil 
bromukonazol,  

tebukonazol !67 g/l,  
!07 g/l 4900-0 EC - emulgovateln( 

koncentrát fungicid
 

Nebezpe#í H304, H3!8, H336, 
H36!d, H4!0

P"i po%ití a'vniknutí do'd(chacích cest m&%e zp&sobit smrt. 
Zp&sobuje vá%né po)kození o#í. M&%e zp&sobit ospalost nebo 
závrat$. Podez"ení na'po)kození plodu v't$le matky. Vysoce 
toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. 

P26!, P280, P3!2, 
P33!, P305+35!+P338, 

P403+P233, P50!

Zamezte vdechování mlhy/par/aerosol&. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( 
od$v/ochranné br(le nebo obli#ejov( )tít. Necítíte-li se dob"e, volejte TOXIKO-
LOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P+I 
ZASA-ENÍ O.Í: N$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní 
#o#ky, jsou-li nasazeny, a'pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve'vyplachování. 
Skladujte na'dob"e v$traném míst$. Uchovávejte obal t$sn$ uzav"en(. Odstra*te 
obsah/obal podle místních p"edpis&. 

Insekticidy

Kanemite (5 SC acechinocyl !64 g/l 4687-! SC - suspenzní koncentrát akaricid 
 

Nebezpe#í H3!7, H370, H373, 
H4!0

M&%e vyvolat alergickou ko%ní reakci. Zp&sobuje po)kození 
plic p"i vdechování. M&%e zp&sobit po)kození krevního ob$hu 
p"i prodlou%ené nebo opakované expozici. Vysoce toxick( pro 
vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. 

P260, P280, P302+P352, 
P342+P3!!, P405, P50!

Nevdechujte aerosoly. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v. P+I STYKU 
S'K,-Í: Omyjte velk(m mno%stvím vody. P"i d(chacích potí%ích: Volejte TOXIKO-
LOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. Skladujte uzam#ené. Odstra*te 
obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$. 

Markate 50 lambda-cyhalothrin 50 g/l 4728-0 EC - emulgovateln( 
koncentrát insekticid

 

Nebezpe#í H30!, H304, H3!4, 
H332, H336, H4!0

Toxick( p"i po%ití. P"i po%ití a'vniknutí do'd(chacích cest m&%e 
zp&sobit smrt. Zp&sobuje t$%ké poleptání k&%e a'po)kození 
o#í. Zdraví )kodliv( p"i vdechování. M&%e zp&sobit ospalost 
nebo závrat$. Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouho-
dob(mi ú#inky. 

P30!+P330+P33!, 
P305+P35!+P338, P260, 

P280, P3!2, P39!

P+I PO-ITÍ: Vypláchn$te ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P+I ZASA-ENÍ 
O.Í: N$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní #o#ky, jsou-li 
nasazeny a'pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve'vyplachování. Nevdechujte 
aerosoly. Pou%ívejte obli#ejov( )tít, ochranné rukavice. Necítíte-li se dob"e, volejte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. Unikl( produkt seberte. 

Mimic tebufenozid 240 g/l 5589-0 SC - suspenzní koncentrát insekticid Varování H4!0 Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P39!, P50! Unikl( produkt seberte. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.
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"P$ípravek Ú&inná látka Mno#ství 
ú&.l.

Eviden&ní 
&íslo Formula&ní úprava Biologická 

funkce

Ozna&ení chemick"ch sm)sí  
(dle na$ízení ES (272/2008) Ozna&ení chemick"ch sm)sí (dle na$ízení ES (272/2008)

V"stra#n" symbol Signální 
slovo Standardní v)ty o!nebezpe&nosti Doporu&ené pokyny pro!bezpe&né zacházení

Prolectus fenpyrazamin 500 g/kg 50!!-0 WG - ve'vod$ dispergova-
telné granule fungicid Varování H4!0 Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P!0!, P!02, P270, P50!

Je-li nutná léka"ská pomoc, m$jte po'ruce obal nebo )títek v(robku. Uchovávejte 
mimo dosah d$tí. P"i pou%ívání tohoto v(robku nejezte, nepijte ani neku"te. 
Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$. 

Protiostar prothioconazole 250 g/l 577!-! EC - emulgovateln( 
koncentrát fungicid

 

Varování H3!9, H335, H4!! 
Zp&sobuje vá%né podrá%d$ní o#í. M&%e zp&sobit podrá%d$ní 
d(chacích cest. Toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi 
ú#inky.

P26!, P264, P27!, 
P280, P3!2, P304+340, 

P305+P35!+P338, 
P337+P3!3, P39!, P50! 

P"i styku s'vodou uvol*uje ho"lavé plyny.  Po'manipulaci d&kladn$ omyjte.  M&%e 
zp&sobit po%ár nebo v(buch; siln( oxidant.  Pou%ívejte ochranné rukavice/od$v 
a'ochranné br(le/obli#ejov( )tít.  Zdraví )kodliv( p"i styku s'k&%í. P+I VDECHNU-
TÍ: P"eneste osobu na'#erstv( vzduch a'ponechte ji v'poloze usnad*ující d(chání. 
P+I ZASA-ENÍ O.Í: N$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontakt-
ní #o#ky, jsou-li nasazeny a'pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve'vyplacho-
vání. P"etrvává-li podrá%d$ní o#í: Vyhledejte léka"skou pomoc/o)et"ení. Unikl( 
produkt seberte. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.

Soleil 
bromukonazol,  

tebukonazol !67 g/l,  
!07 g/l 4900-0 EC - emulgovateln( 

koncentrát fungicid
 

Nebezpe#í H304, H3!8, H336, 
H36!d, H4!0

P"i po%ití a'vniknutí do'd(chacích cest m&%e zp&sobit smrt. 
Zp&sobuje vá%né po)kození o#í. M&%e zp&sobit ospalost nebo 
závrat$. Podez"ení na'po)kození plodu v't$le matky. Vysoce 
toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. 

P26!, P280, P3!2, 
P33!, P305+35!+P338, 

P403+P233, P50!

Zamezte vdechování mlhy/par/aerosol&. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( 
od$v/ochranné br(le nebo obli#ejov( )tít. Necítíte-li se dob"e, volejte TOXIKO-
LOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P+I 
ZASA-ENÍ O.Í: N$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní 
#o#ky, jsou-li nasazeny, a'pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve'vyplachování. 
Skladujte na'dob"e v$traném míst$. Uchovávejte obal t$sn$ uzav"en(. Odstra*te 
obsah/obal podle místních p"edpis&. 

Insekticidy

Kanemite (5 SC acechinocyl !64 g/l 4687-! SC - suspenzní koncentrát akaricid 
 

Nebezpe#í H3!7, H370, H373, 
H4!0

M&%e vyvolat alergickou ko%ní reakci. Zp&sobuje po)kození 
plic p"i vdechování. M&%e zp&sobit po)kození krevního ob$hu 
p"i prodlou%ené nebo opakované expozici. Vysoce toxick( pro 
vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. 

P260, P280, P302+P352, 
P342+P3!!, P405, P50!

Nevdechujte aerosoly. Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v. P+I STYKU 
S'K,-Í: Omyjte velk(m mno%stvím vody. P"i d(chacích potí%ích: Volejte TOXIKO-
LOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. Skladujte uzam#ené. Odstra*te 
obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$. 

Markate 50 lambda-cyhalothrin 50 g/l 4728-0 EC - emulgovateln( 
koncentrát insekticid

 

Nebezpe#í H30!, H304, H3!4, 
H332, H336, H4!0

Toxick( p"i po%ití. P"i po%ití a'vniknutí do'd(chacích cest m&%e 
zp&sobit smrt. Zp&sobuje t$%ké poleptání k&%e a'po)kození 
o#í. Zdraví )kodliv( p"i vdechování. M&%e zp&sobit ospalost 
nebo závrat$. Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouho-
dob(mi ú#inky. 

P30!+P330+P33!, 
P305+P35!+P338, P260, 

P280, P3!2, P39!

P+I PO-ITÍ: Vypláchn$te ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P+I ZASA-ENÍ 
O.Í: N$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní #o#ky, jsou-li 
nasazeny a'pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve'vyplachování. Nevdechujte 
aerosoly. Pou%ívejte obli#ejov( )tít, ochranné rukavice. Necítíte-li se dob"e, volejte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. Unikl( produkt seberte. 

Mimic tebufenozid 240 g/l 5589-0 SC - suspenzní koncentrát insekticid Varování H4!0 Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. P39!, P50! Unikl( produkt seberte. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.
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Ozna&ení p$ípravk' na!ochranu rostlin podle CLP (Na$ízení ES (272/2008)

P$ípravek Ú&inná látka Mno#ství 
ú&.l.

Eviden&ní 
&íslo Formula&ní úprava Biologická 

funkce

Ozna&ení chemick"ch sm)sí  
(dle na$ízení ES (272/2008) Ozna&ení chemick"ch sm)sí (dle na$ízení ES (272/2008)

V"stra#n" symbol Signální 
slovo Standardní v)ty o!nebezpe&nosti Doporu&ené pokyny pro!bezpe&né zacházení

Mospilan 20 SP acetamiprid  200 g/kg 4053-7 SP - ve'vod$ rozpustn( 
prá)ek insekticid

 

Varování H302, H4!0 Zdraví )kodliv( p"i po%ití. Vysoce toxick( pro vodní organismy 
s'dlouhodob(mi ú#inky.

P264, P270, P30!+P3!2, 
P330, P39!, P273, P50!

Po'manipulaci d&kladn$ omyjte ruce, obli#ej. P"i pou%ívání tohoto v(robku nejezte, 
nepijte ani neku"te. P+I PO-ITÍ: Necítíte-li se dob"e, volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. Vypláchn$te ústa. Unikl( produkt seberte. 
Zabra*te uvoln$ní do'%ivotního prost"edí. Odstra*te obsah/obal p"edáním 
oprávn$né osob$.

Mospilan MIZU  
120 SL

acetamiprid !20 g/l  52!8-! SL - rozpustn( koncentrát insekticid

 

Nebezpe#í H302, H3!8, H336, 
H36!d, H4!0

Zdraví )kodliv( p"i po%ití.  Zp&sobuje vá%né po)kození o#í.  
M&%e zp&sobit ospalost nebo závrat$. Podez"ení na'po)kození 
plodu v't$le matky. Vysoce toxick( pro vodní organismy, 
s'dlouhodob(mi ú#inky.

P202, P26!, P264, P270, 
P280, P30!+P3!2, 
P330, P304+P340, 

P305+P35!+P338, P50! 

Nepou%ívejte, dokud jste si nep"e#etli v)echny bezpe#nostní pokyny a'neporozu-
m$li jim. Zamezte vdechování par/aerosol&. Po'manipulaci d&kladn$ omyjte ruce. 
P"i pou%ívání tohoto v(robku nejezte, nepijte ani neku"te. Pou%ívejte ochranné 
rukavice/ochrann( od$v/ochranné br(le/obli#ejov( )tít. P+I PO-ITÍ: Necítíte-li se 
dob"e, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. Vyplách-
n$te ústa. P+I VDECHNUTÍ: P"eneste osobu na'#erstv( vzduch a'ponechte ji 
v'klidu v'poloze usnad*ující d(chání. P+I ZASA-ENÍ O.Í: N$kolik minut opatrn$ 
vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní #o#ky, jsou-li nasazeny, a'pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokra#ujte ve'vyplachování. Odstra*te obsah/obal p"edáním 
oprávn$né osob$.

Nissorun (0 WP hexythiazox  !00 g/kg 3598-5 WP - smá#iteln( prá)ek akaricid Varování H4!0
Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. 
 P280, P273, P50!

Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v. Zabra*te uvoln$ní do'%ivotního 
prost"edí. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$. 

Ortus 5 SC fenpyroximát 5!,2 g/l 4087-! SC - suspenzní koncentrát insekticid  

 

Varování H332, H3!7, H4!0

Zdraví )kodliv( p"i vdechování. M&%e vyvolat alergickou ko%ní 
reakci. Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi 
ú#inky. 

P280, P26!, P302+P352, 
P333+P3!3, P273, P50!

Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/ochranné br(le/obli#ejov( )tít. 
Zamezte vdechování mlhy/par/aerosol&. P+I STYKU S'K,-Í: Omyjte velk(m 
mno%stvím vody a'm(dla. P"i podrá%d$ní k&%e nebo vyrá%ce: Vyhledejte léka"skou 
pomoc/o)et"ení. Zabra*te uvoln$ní do'%ivotního prost"edí. Odstra*te obsah/obal 
p"edáním oprávn$né osob$. 

Sumi-Alpha 5EW esfenvalerát 50 g/l 4794-3 EW - emulze typu olej 
ve'vod$ insekticid

 

Varování H302, H4!0 Zdraví )kodliv( p"i po%ití. Vysoce toxick( pro vodní organismy, 
s'dlouhodob(mi ú#inky. P30!+P3!2, P39!, P50!

P+I PO-ITÍ: Necítíte-li se dob"e, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ 
ST+EDISKO/léka"e. Unikl( produkt seberte. Odstra*te obsah/obal p"edáním 
oprávn$né osob$.

Mo$idla

Moncut 40 SC flutolanil 460 g/l 4835-!
FS - kapalného suspenzního 

koncentrátu pro mo"ení 
osiva

fungicid --- H4!! Toxick( pro vodní organismy s'dlouhodob(mi ú#inky. P273, P50! Zabra*te uvoln$ní do'%ivotního prost"edí. Odstra*te obsah/obal p"edáním 
oprávn$né osob$.
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"P$ípravek Ú&inná látka Mno#ství 
ú&.l.

Eviden&ní 
&íslo Formula&ní úprava Biologická 

funkce

Ozna&ení chemick"ch sm)sí  
(dle na$ízení ES (272/2008) Ozna&ení chemick"ch sm)sí (dle na$ízení ES (272/2008)

V"stra#n" symbol Signální 
slovo Standardní v)ty o!nebezpe&nosti Doporu&ené pokyny pro!bezpe&né zacházení

Mospilan 20 SP acetamiprid  200 g/kg 4053-7 SP - ve'vod$ rozpustn( 
prá)ek insekticid

 

Varování H302, H4!0 Zdraví )kodliv( p"i po%ití. Vysoce toxick( pro vodní organismy 
s'dlouhodob(mi ú#inky.

P264, P270, P30!+P3!2, 
P330, P39!, P273, P50!

Po'manipulaci d&kladn$ omyjte ruce, obli#ej. P"i pou%ívání tohoto v(robku nejezte, 
nepijte ani neku"te. P+I PO-ITÍ: Necítíte-li se dob"e, volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. Vypláchn$te ústa. Unikl( produkt seberte. 
Zabra*te uvoln$ní do'%ivotního prost"edí. Odstra*te obsah/obal p"edáním 
oprávn$né osob$.

Mospilan MIZU  
120 SL

acetamiprid !20 g/l  52!8-! SL - rozpustn( koncentrát insekticid

 

Nebezpe#í H302, H3!8, H336, 
H36!d, H4!0

Zdraví )kodliv( p"i po%ití.  Zp&sobuje vá%né po)kození o#í.  
M&%e zp&sobit ospalost nebo závrat$. Podez"ení na'po)kození 
plodu v't$le matky. Vysoce toxick( pro vodní organismy, 
s'dlouhodob(mi ú#inky.

P202, P26!, P264, P270, 
P280, P30!+P3!2, 
P330, P304+P340, 

P305+P35!+P338, P50! 

Nepou%ívejte, dokud jste si nep"e#etli v)echny bezpe#nostní pokyny a'neporozu-
m$li jim. Zamezte vdechování par/aerosol&. Po'manipulaci d&kladn$ omyjte ruce. 
P"i pou%ívání tohoto v(robku nejezte, nepijte ani neku"te. Pou%ívejte ochranné 
rukavice/ochrann( od$v/ochranné br(le/obli#ejov( )tít. P+I PO-ITÍ: Necítíte-li se 
dob"e, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. Vyplách-
n$te ústa. P+I VDECHNUTÍ: P"eneste osobu na'#erstv( vzduch a'ponechte ji 
v'klidu v'poloze usnad*ující d(chání. P+I ZASA-ENÍ O.Í: N$kolik minut opatrn$ 
vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní #o#ky, jsou-li nasazeny, a'pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokra#ujte ve'vyplachování. Odstra*te obsah/obal p"edáním 
oprávn$né osob$.

Nissorun (0 WP hexythiazox  !00 g/kg 3598-5 WP - smá#iteln( prá)ek akaricid Varování H4!0
Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi ú#inky. 
 P280, P273, P50!

Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v. Zabra*te uvoln$ní do'%ivotního 
prost"edí. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$. 

Ortus 5 SC fenpyroximát 5!,2 g/l 4087-! SC - suspenzní koncentrát insekticid  

 

Varování H332, H3!7, H4!0

Zdraví )kodliv( p"i vdechování. M&%e vyvolat alergickou ko%ní 
reakci. Vysoce toxick( pro vodní organismy, s'dlouhodob(mi 
ú#inky. 

P280, P26!, P302+P352, 
P333+P3!3, P273, P50!

Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/ochranné br(le/obli#ejov( )tít. 
Zamezte vdechování mlhy/par/aerosol&. P+I STYKU S'K,-Í: Omyjte velk(m 
mno%stvím vody a'm(dla. P"i podrá%d$ní k&%e nebo vyrá%ce: Vyhledejte léka"skou 
pomoc/o)et"ení. Zabra*te uvoln$ní do'%ivotního prost"edí. Odstra*te obsah/obal 
p"edáním oprávn$né osob$. 

Sumi-Alpha 5EW esfenvalerát 50 g/l 4794-3 EW - emulze typu olej 
ve'vod$ insekticid

 

Varování H302, H4!0 Zdraví )kodliv( p"i po%ití. Vysoce toxick( pro vodní organismy, 
s'dlouhodob(mi ú#inky. P30!+P3!2, P39!, P50!

P+I PO-ITÍ: Necítíte-li se dob"e, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ 
ST+EDISKO/léka"e. Unikl( produkt seberte. Odstra*te obsah/obal p"edáním 
oprávn$né osob$.

Mo$idla

Moncut 40 SC flutolanil 460 g/l 4835-!
FS - kapalného suspenzního 

koncentrátu pro mo"ení 
osiva

fungicid --- H4!! Toxick( pro vodní organismy s'dlouhodob(mi ú#inky. P273, P50! Zabra*te uvoln$ní do'%ivotního prost"edí. Odstra*te obsah/obal p"edáním 
oprávn$né osob$.
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Ozna&ení p$ípravk' na!ochranu rostlin podle CLP (Na$ízení ES (272/2008)

P$ípravek Ú&inná látka Mno#ství 
ú&.l.

Eviden&ní 
&íslo Formula&ní úprava Biologická 

funkce

Ozna&ení chemick"ch sm)sí  
(dle na$ízení ES (272/2008) Ozna&ení chemick"ch sm)sí (dle na$ízení ES (272/2008)

V"stra#n" symbol Signální 
slovo Standardní v)ty o!nebezpe&nosti Doporu&ené pokyny pro!bezpe&né zacházení

Pomocné prost$edky

BackRow olej parafinov( 522 g/l !774-0C EC - emulgovateln( 
koncentrát adjuvant

 

Nebezpe#í H3!5, H304
Drá%dí k&%i. P"i po%ití a vniknutí do d(chacích cest m&%e 
zp&sobit smrt. 

P280, P302+P352, 
P332+3!3, P362, P33!, 

P30!+P3!0, P405, P50!

Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v. P+I STYKU S K,-Í: Omyjte velk(m 
mno%stvím vody a m(dla. P"i podrá%d$ní k&%e: Vyhledejte léka"skou pomoc/
o)et"ení. Kontaminovan( od$v svlékn$te. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P+I PO-ITÍ: 
Okam%it$ volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. Skladuj-
te uzam#ené. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.  

Fix-IT poloxalen 8!5 g/l * SL - rozpustn( koncentrát insekticid

 

Nebezpe#í H3!7, H3!8, H4!2  M&%e vyvolat alergickou ko%ní reakci. Zp&sobuje vá%né po)ko-
zení o#í. /kodliv( pro vodní organismy, s dlouhodob(mi ú#inky.

P280, P305+P35!+P338, 
P3!0, P333+P3!3, 
P362+P364, P50!  

Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/ochranné br(le/obli#ejov( )tít. P+I 
ZASA-ENÍ O.Í: N$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní 
#o#ky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve vyplachování. 
Okam%it$ volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. P"i 
podrá%d$ní k&%e nebo vyrá%ce: Vyhledejte léka"skou pomoc/o)et"ení. Kontamino-
van( od$v svlékn$te a p"ed op$tovn(m pou%itím vyperte. Odstra*te obsah/obal 
p"edáním oprávn$né osob$.

Flexi karboxylovan( styren 
butadien kopolymer 472,7 g/l EC - emulgovateln( 

koncentrát omezení ztrát Nebezpe#í P280, P305+P35!+P338 
Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v. P+I ZASA-ENÍ O.Í: N$kolik minut 
opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní #o#ky, jsou-li nasazeny a pokud je 
lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve vyplachování.

Toil methylester "epkového 
oleje 836 g/l !775-0C EC - emulgovateln( 

koncentrát adjuvant

 

Varování H3!5 Drá%dí k&%i. P305+P35!+P338, P50!
 P+I ZASA-ENÍ O.Í: N$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te 
kontaktní #o#ky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve 
vyplachování. Odstra*te obsah/obal podle místních p"edpis&.

Regulátory a!stimulátory r'stu

Lomis mepikvát, prohexadion 228,86 g/l , 
42,39 g/l 4825-2 SC - suspenzní koncentrát regulátor r&stu 

a'v(voje

 

Varování H302, H3!9 Zdraví )kodliv( p"i po%ití. Zp&sobuje vá%né podrá%d$ní o#í.
P270, P280, P30!+P3!2, 
P330, P305+P35!+P338, 

P50!

P"i pou%ítání tohoto v(robku nejezte, nepijte ani neku"te. Pou%ívejte ochranné 
rukavice/ochranné br(le/obli#ejov( )tít. P+I PO-ITÍ: necítíte-li se dob"e, volejte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. Vypláchn$te ústa. P+I 
ZASA-ENÍ O.Í: n$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní 
#o#ky, jsou-li nasazeny a'pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve'vyplachování. 
Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.
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"P$ípravek Ú&inná látka Mno#ství 
ú&.l.

Eviden&ní 
&íslo Formula&ní úprava Biologická 

funkce

Ozna&ení chemick"ch sm)sí  
(dle na$ízení ES (272/2008) Ozna&ení chemick"ch sm)sí (dle na$ízení ES (272/2008)

V"stra#n" symbol Signální 
slovo Standardní v)ty o!nebezpe&nosti Doporu&ené pokyny pro!bezpe&né zacházení

Pomocné prost$edky

BackRow olej parafinov( 522 g/l !774-0C EC - emulgovateln( 
koncentrát adjuvant

 

Nebezpe#í H3!5, H304
Drá%dí k&%i. P"i po%ití a vniknutí do d(chacích cest m&%e 
zp&sobit smrt. 

P280, P302+P352, 
P332+3!3, P362, P33!, 

P30!+P3!0, P405, P50!

Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v. P+I STYKU S K,-Í: Omyjte velk(m 
mno%stvím vody a m(dla. P"i podrá%d$ní k&%e: Vyhledejte léka"skou pomoc/
o)et"ení. Kontaminovan( od$v svlékn$te. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P+I PO-ITÍ: 
Okam%it$ volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. Skladuj-
te uzam#ené. Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.  

Fix-IT poloxalen 8!5 g/l * SL - rozpustn( koncentrát insekticid

 

Nebezpe#í H3!7, H3!8, H4!2  M&%e vyvolat alergickou ko%ní reakci. Zp&sobuje vá%né po)ko-
zení o#í. /kodliv( pro vodní organismy, s dlouhodob(mi ú#inky.

P280, P305+P35!+P338, 
P3!0, P333+P3!3, 
P362+P364, P50!  

Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v/ochranné br(le/obli#ejov( )tít. P+I 
ZASA-ENÍ O.Í: N$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní 
#o#ky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve vyplachování. 
Okam%it$ volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. P"i 
podrá%d$ní k&%e nebo vyrá%ce: Vyhledejte léka"skou pomoc/o)et"ení. Kontamino-
van( od$v svlékn$te a p"ed op$tovn(m pou%itím vyperte. Odstra*te obsah/obal 
p"edáním oprávn$né osob$.

Flexi karboxylovan( styren 
butadien kopolymer 472,7 g/l EC - emulgovateln( 

koncentrát omezení ztrát Nebezpe#í P280, P305+P35!+P338 
Pou%ívejte ochranné rukavice/ochrann( od$v. P+I ZASA-ENÍ O.Í: N$kolik minut 
opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní #o#ky, jsou-li nasazeny a pokud je 
lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve vyplachování.

Toil methylester "epkového 
oleje 836 g/l !775-0C EC - emulgovateln( 

koncentrát adjuvant

 

Varování H3!5 Drá%dí k&%i. P305+P35!+P338, P50!
 P+I ZASA-ENÍ O.Í: N$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te 
kontaktní #o#ky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve 
vyplachování. Odstra*te obsah/obal podle místních p"edpis&.

Regulátory a!stimulátory r'stu

Lomis mepikvát, prohexadion 228,86 g/l , 
42,39 g/l 4825-2 SC - suspenzní koncentrát regulátor r&stu 

a'v(voje

 

Varování H302, H3!9 Zdraví )kodliv( p"i po%ití. Zp&sobuje vá%né podrá%d$ní o#í.
P270, P280, P30!+P3!2, 
P330, P305+P35!+P338, 

P50!

P"i pou%ítání tohoto v(robku nejezte, nepijte ani neku"te. Pou%ívejte ochranné 
rukavice/ochranné br(le/obli#ejov( )tít. P+I PO-ITÍ: necítíte-li se dob"e, volejte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMA.NÍ ST+EDISKO/léka"e. Vypláchn$te ústa. P+I 
ZASA-ENÍ O.Í: n$kolik minut opatrn$ vyplachujte vodou. Vyjm$te kontaktní 
#o#ky, jsou-li nasazeny a'pokud je lze vyjmout snadno. Pokra#ujte ve'vyplachování. 
Odstra*te obsah/obal p"edáním oprávn$né osob$.
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Omezení p$ípravk' na!ochranu rostlin vzhledem k!ochran) vod, vodních  organism' a!dal%ích necílov"ch organism'

P$ípravek

Plodina

Ochrana podzemních  
a!povrchov"ch vod *ivotní prost$edí Vodní organismy Sva#ité  

pozemky + 3° Sva#ité pozemky + 3° Necílové rostliny Necíloví &lenovci
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ochranné pásmo II. stupn$ SPe!: Za'ú#elem 
ochrany (podzemní 
vody/p&dních orga-
nism&) neaplikujte 
tento p"ípravek 

vícekrát ne% 

SPe3: Za'ú#elem ochrany vodních 
organism& sni%te úlet dodr%ením 

neo)et"eného ochranného pásma .... m 
vzhledem k'povrchové vod$

SPe2: Za'ú#elem 
ochrany vodních 

organism& neapli-
kujte na'sva%it(ch 

pozemcích (sva%ité 
pozemky 0 3°), 

jejich% okraje jsou 
vzdáleny od'povr-

chov(ch vod < ... m

Vylou#ení pou%ití p"ípravku 
na'pozemcích sva%ujících se 

k'povrchov(m vodám
(p"ípravek lze na't$chto 

pozemcích aplikovat pouze 
p"i pou%ití vegeta#ního pásu 

o')í"ce nejmén$ ... m)

SPe3: Neo)et"ené pásmo od'okraje  
o)et"ovaného pozemku 

SPe3: Neo)et"ené pásmo od'okraje  
o)et"ovaného pozemku 

podzemní 
vody povrchové vody bez  

redukce
tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

bez  
redukce

tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

bez  
redukce

tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

Herbicidy selektivní

Apyros P)enice vylou#en – !1 za 3 roky 4 m 4 m 4 m 4 m PO: Nelze (20 m) 
PJ: Nelze (5 m) PU

Arrat

Obilniny vylou#en vylou#en 5 m 0 m 0 m 0 m

PU
Kuku"ice vylou#en vylou#en 5 m 0 m 0 m 0 m

Trávy vylou#en vylou#en 5 m 5 m 5 m 5 m

.irok – vylou#en 5 m 5 m 5 m 5 m

Bantux

+epka vylou#en +O: –  
+J: vylou#en !1 za 3 roky 5 m 4 m 4 m 4 m +J: Nelze (5 m) 5 m 0 m 0 m 0 m

PUHo"#ice bílá vylou#en vylou#en !1 za 3 roky 5 m 4 m 4 m 4 m Nelze (5 m) 5 m 0 m 0 m 0 m

Brukvovitá zelenina vylou#en vylou#en !1 za 3 roky 6 m 4 m 4 m 4 m Nelze (!0 m) 5 m 0 m 0 m 0 m

Campus

Kuku"ice – vylou#en !2 m 6 m 4 m 4 m Nelze !0 m 5 m 5 m 0 m PU

+epa cukrová – vylou#en 8 m 4 m 4 m 4 m Nelze 5 m 5 m 0 m 0 m

Slune#nice – vylou#en !2 m 6 m 4 m 4 m Nelze !0 m 5 m 5 m 0 m

.irokMP – vylou#en !2 m 6 m 4 m 4 m Nelze !0 m 5 m 5 m 0 m

SójaMP – vylou#en !2 m 8 m 5 m 4 m < !00'm 5 m 0 m 0 m 0 m

Sv$tlice barví"skáMP – vylou#en !2 m 6 m 4 m 4 m Nelze !0 m 5 m 5 m 0 m

Citation Brambor – vylou#en 4 m 4 m 4 m 4 m Nelze 5 m 5 m 5 m 0 m PU

Colzamid

+epka ozimá – vylou#en 4 m 4 m 4 m 4 m

PU

Brokolice, kv$ták, kapusta 
r&%i#ková, zelí hlávkové, 

kapusta kade"avá, kapusta 
krmná, tabák virginsk(

– vylou#en 4 m 4 m 4 m 4 m Nelze (5 m)

JahodníkMP – vylou#en 4 m 4 m 4 m 4 m

Kategorie u%ivatel&: PU profesionální u%ivatel, BO bez omezení, Ochrana podzemních a'povrchov(ch vod: - není vylou#en, bez omezení, Riziko pro v#ely NV nebezpe#n( pro v#ely, RP Roz)í"ené povolení na'men)inová pou%ití
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Omezení p$ípravk' na!ochranu rostlin vzhledem k!ochran) vod, vodních  organism' a!dal%ích necílov"ch organism'

P$ípravek

Plodina

Ochrana podzemních  
a!povrchov"ch vod *ivotní prost$edí Vodní organismy Sva#ité  

pozemky + 3° Sva#ité pozemky + 3° Necílové rostliny Necíloví &lenovci
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ochranné pásmo II. stupn$ SPe!: Za'ú#elem 
ochrany (podzemní 
vody/p&dních orga-
nism&) neaplikujte 
tento p"ípravek 

vícekrát ne% 

SPe3: Za'ú#elem ochrany vodních 
organism& sni%te úlet dodr%ením 

neo)et"eného ochranného pásma .... m 
vzhledem k'povrchové vod$

SPe2: Za'ú#elem 
ochrany vodních 

organism& neapli-
kujte na'sva%it(ch 

pozemcích (sva%ité 
pozemky 0 3°), 

jejich% okraje jsou 
vzdáleny od'povr-

chov(ch vod < ... m

Vylou#ení pou%ití p"ípravku 
na'pozemcích sva%ujících se 

k'povrchov(m vodám
(p"ípravek lze na't$chto 

pozemcích aplikovat pouze 
p"i pou%ití vegeta#ního pásu 

o')í"ce nejmén$ ... m)

SPe3: Neo)et"ené pásmo od'okraje  
o)et"ovaného pozemku 

SPe3: Neo)et"ené pásmo od'okraje  
o)et"ovaného pozemku 

podzemní 
vody povrchové vody bez  

redukce
tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

bez  
redukce

tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

bez  
redukce

tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

Herbicidy selektivní

Apyros P)enice vylou#en – !1 za 3 roky 4 m 4 m 4 m 4 m PO: Nelze (20 m) 
PJ: Nelze (5 m) PU

Arrat

Obilniny vylou#en vylou#en 5 m 0 m 0 m 0 m

PU
Kuku"ice vylou#en vylou#en 5 m 0 m 0 m 0 m

Trávy vylou#en vylou#en 5 m 5 m 5 m 5 m

.irok – vylou#en 5 m 5 m 5 m 5 m

Bantux

+epka vylou#en +O: –  
+J: vylou#en !1 za 3 roky 5 m 4 m 4 m 4 m +J: Nelze (5 m) 5 m 0 m 0 m 0 m

PUHo"#ice bílá vylou#en vylou#en !1 za 3 roky 5 m 4 m 4 m 4 m Nelze (5 m) 5 m 0 m 0 m 0 m

Brukvovitá zelenina vylou#en vylou#en !1 za 3 roky 6 m 4 m 4 m 4 m Nelze (!0 m) 5 m 0 m 0 m 0 m

Campus

Kuku"ice – vylou#en !2 m 6 m 4 m 4 m Nelze !0 m 5 m 5 m 0 m PU

+epa cukrová – vylou#en 8 m 4 m 4 m 4 m Nelze 5 m 5 m 0 m 0 m

Slune#nice – vylou#en !2 m 6 m 4 m 4 m Nelze !0 m 5 m 5 m 0 m

.irokMP – vylou#en !2 m 6 m 4 m 4 m Nelze !0 m 5 m 5 m 0 m

SójaMP – vylou#en !2 m 8 m 5 m 4 m < !00'm 5 m 0 m 0 m 0 m

Sv$tlice barví"skáMP – vylou#en !2 m 6 m 4 m 4 m Nelze !0 m 5 m 5 m 0 m

Citation Brambor – vylou#en 4 m 4 m 4 m 4 m Nelze 5 m 5 m 5 m 0 m PU

Colzamid

+epka ozimá – vylou#en 4 m 4 m 4 m 4 m

PU

Brokolice, kv$ták, kapusta 
r&%i#ková, zelí hlávkové, 

kapusta kade"avá, kapusta 
krmná, tabák virginsk(

– vylou#en 4 m 4 m 4 m 4 m Nelze (5 m)

JahodníkMP – vylou#en 4 m 4 m 4 m 4 m
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P$ípravek

Plodina

Ochrana podzemních  
a!povrchov"ch vod *ivotní prost$edí Vodní organismy Sva#ité  

pozemky + 3° Sva#ité pozemky + 3° Necílové rostliny Necíloví &lenovci
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ochranné pásmo II. stupn$ SPe!: Za'ú#elem 
ochrany (podzemní 
vody/p&dních orga-
nism&) neaplikujte 
tento p"ípravek 

vícekrát ne% 

SPe3: Za'ú#elem ochrany vodních 
organism& sni%te úlet dodr%ením 

neo)et"eného ochranného pásma .... m 
vzhledem k'povrchové vod$

SPe2: Za'ú#elem 
ochrany vodních 

organism& neapli-
kujte na'sva%it(ch 

pozemcích (sva%ité 
pozemky 0 3°), 

jejich% okraje jsou 
vzdáleny od'povr-

chov(ch vod < ... m

Vylou#ení pou%ití p"ípravku 
na'pozemcích sva%ujících se 

k'povrchov(m vodám
(p"ípravek lze na't$chto 

pozemcích aplikovat pouze 
p"i pou%ití vegeta#ního pásu 

o')í"ce nejmén$ ... m)

SPe3: Neo)et"ené pásmo od'okraje  
o)et"ovaného pozemku 

SPe3: Neo)et"ené pásmo od'okraje  
o)et"ovaného pozemku 

podzemní 
vody povrchové vody bez  

redukce
tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

bez  
redukce

tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

bez  
redukce

tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

Duke

Obilniny – – 5 m 0 m 0 m 0 m

PUTrávy jílky, kost"ava 
#ervenáMP – – 5 m 0 m 0 m 0 m

Galistop

Obilniny – vylou#en 4 m 4 m 4 m 4 m 5 m Ozimy: 5 m 
Ja"iny: 0 m 0 m 0 m

PU 5'mKuku"ice – vylou#en 4 m 4 m 4 m 4 m 5 m 5 m 0 m 0 m

Louky, pastviny – vylou#en 4 m 4 m 4 m 4 m 5 m 5 m 5 m 0 m

Gamit 36 CS
+epka, brambor, hrách, 

mák, "epa cukrováMP, 
zeleninaMP

– – PU

Grando Cukrovka – – 4 m 4 m 4 m 4 m Nelze PU 5'm

Kinvara
P)enice, je#men, %ito, 
oves, tritikale, louky vylou#en vylou#en 4 m 4 m 4 m 4 m Nelze (5 m) 20 m !0 m 5 m 5 m PU

Koban Top Kuku"ice vylou#en vylou#en 4 m 4 m 4 m 4 m Nelze (20 m) PU

Mitra
+epa cukrová, "epa 

krmná, "epa salátová – vylou#en PU

Nisshin 4 SC Kuku"ice vylou#en – max. 40 g ú#. l./ha/rok 4 m 4 m 4 m 4 m Nelze 5 m 5 m 0 m 0 m BO BO

Oblix 500 SC
+epa cukrová, "epa 

krmná, "epa salátová vylou#en vylou#en !1 za 3 roky v max. dávce 
! kg ú#.l./ha za rok 4 m 4 m 4 m 4 m PU

Prodigy Obilniny – – 4 m 4 m 4 m 4 m Nelze (5 m) PU

Rango Super

Brambory, "epa cukrová, 
ho"#ice bílá, hrách, "epa 

krmná, len set(, mák set(, 
slune#nice ro#ní, "epa 

salátová #ervená, "epka, 
lesní kultury 

– – 5 m 5 m 0 m 0 m PU

Reskator Obilniny vylou#en – 4 m 4 m 4 m 4 m Nelze (!5 m) 5 m 0 m 0 m 0 m PU

Runner Kuku"ice – vylou#en 4 m 4 m 4 m 4 m Nelze (!5 m) 20 m !0 m 5 m 5 m PO 5 m

Sumimax
Obilniny – – !0 m 5 m 4 m 4 m

BO
SójaMP – – 4 m 4 m 4 m 4 m < 20'm

Omezení p$ípravk' na!ochranu rostlin vzhledem k!ochran) vod, vodních  organism' a!dal%ích necílov"ch organism'

Kategorie u%ivatel&: PU profesionální u%ivatel, BO bez omezení, Ochrana podzemních a'povrchov(ch vod: - není vylou#en, bez omezení, Riziko pro v#ely NV nebezpe#n( pro v#ely, RP Roz)í"ené povolení na'men)inová pou%ití
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ochranné pásmo II. stupn$ SPe!: Za'ú#elem 
ochrany (podzemní 
vody/p&dních orga-
nism&) neaplikujte 
tento p"ípravek 

vícekrát ne% 

SPe3: Za'ú#elem ochrany vodních 
organism& sni%te úlet dodr%ením 

neo)et"eného ochranného pásma .... m 
vzhledem k'povrchové vod$

SPe2: Za'ú#elem 
ochrany vodních 

organism& neapli-
kujte na'sva%it(ch 

pozemcích (sva%ité 
pozemky 0 3°), 

jejich% okraje jsou 
vzdáleny od'povr-

chov(ch vod < ... m

Vylou#ení pou%ití p"ípravku 
na'pozemcích sva%ujících se 

k'povrchov(m vodám
(p"ípravek lze na't$chto 

pozemcích aplikovat pouze 
p"i pou%ití vegeta#ního pásu 

o')í"ce nejmén$ ... m)

SPe3: Neo)et"ené pásmo od'okraje  
o)et"ovaného pozemku 

SPe3: Neo)et"ené pásmo od'okraje  
o)et"ovaného pozemku 

podzemní 
vody povrchové vody bez  

redukce
tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

bez  
redukce

tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

bez  
redukce

tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

Duke

Obilniny – – 5 m 0 m 0 m 0 m

PUTrávy jílky, kost"ava 
#ervenáMP – – 5 m 0 m 0 m 0 m

Galistop

Obilniny – vylou#en 4 m 4 m 4 m 4 m 5 m Ozimy: 5 m 
Ja"iny: 0 m 0 m 0 m

PU 5'mKuku"ice – vylou#en 4 m 4 m 4 m 4 m 5 m 5 m 0 m 0 m

Louky, pastviny – vylou#en 4 m 4 m 4 m 4 m 5 m 5 m 5 m 0 m

Gamit 36 CS
+epka, brambor, hrách, 

mák, "epa cukrováMP, 
zeleninaMP

– – PU

Grando Cukrovka – – 4 m 4 m 4 m 4 m Nelze PU 5'm

Kinvara
P)enice, je#men, %ito, 
oves, tritikale, louky vylou#en vylou#en 4 m 4 m 4 m 4 m Nelze (5 m) 20 m !0 m 5 m 5 m PU

Koban Top Kuku"ice vylou#en vylou#en 4 m 4 m 4 m 4 m Nelze (20 m) PU

Mitra
+epa cukrová, "epa 

krmná, "epa salátová – vylou#en PU

Nisshin 4 SC Kuku"ice vylou#en – max. 40 g ú#. l./ha/rok 4 m 4 m 4 m 4 m Nelze 5 m 5 m 0 m 0 m BO BO

Oblix 500 SC
+epa cukrová, "epa 

krmná, "epa salátová vylou#en vylou#en !1 za 3 roky v max. dávce 
! kg ú#.l./ha za rok 4 m 4 m 4 m 4 m PU

Prodigy Obilniny – – 4 m 4 m 4 m 4 m Nelze (5 m) PU

Rango Super

Brambory, "epa cukrová, 
ho"#ice bílá, hrách, "epa 

krmná, len set(, mák set(, 
slune#nice ro#ní, "epa 

salátová #ervená, "epka, 
lesní kultury 

– – 5 m 5 m 0 m 0 m PU

Reskator Obilniny vylou#en – 4 m 4 m 4 m 4 m Nelze (!5 m) 5 m 0 m 0 m 0 m PU

Runner Kuku"ice – vylou#en 4 m 4 m 4 m 4 m Nelze (!5 m) 20 m !0 m 5 m 5 m PO 5 m

Sumimax
Obilniny – – !0 m 5 m 4 m 4 m

BO
SójaMP – – 4 m 4 m 4 m 4 m < 20'm

Omezení p$ípravk' na!ochranu rostlin vzhledem k!ochran) vod, vodních  organism' a!dal%ích necílov"ch organism'
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ochranné pásmo II. stupn$ SPe!: Za'ú#elem 
ochrany (podzemní 
vody/p&dních orga-
nism&) neaplikujte 
tento p"ípravek 

vícekrát ne% 

SPe3: Za'ú#elem ochrany vodních 
organism& sni%te úlet dodr%ením 

neo)et"eného ochranného pásma .... m 
vzhledem k'povrchové vod$

SPe2: Za'ú#elem 
ochrany vodních 

organism& neapli-
kujte na'sva%it(ch 

pozemcích (sva%ité 
pozemky 0 3°), 

jejich% okraje jsou 
vzdáleny od'povr-

chov(ch vod < ... m

Vylou#ení pou%ití p"ípravku 
na'pozemcích sva%ujících se 

k'povrchov(m vodám
(p"ípravek lze na't$chto 

pozemcích aplikovat pouze 
p"i pou%ití vegeta#ního pásu 

o')í"ce nejmén$ ... m)

SPe3: Neo)et"ené pásmo od'okraje  
o)et"ovaného pozemku 

SPe3: Neo)et"ené pásmo od'okraje  
o)et"ovaného pozemku 

podzemní 
vody povrchové vody bez  

redukce
tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

bez  
redukce

tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

bez  
redukce

tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

Herbicidy neselektivní a!desikanty Sója

Gallup Hi-Aktiv 

Hru)e*, jablo*
Louky, pastviny

Orná p&da, strni)t$
Nádr%e, vodní toky, 
zavla%ovací kanály

Nezem$d$lská p&da
Lesní hospodá"ství

– – PU

Gallup Super 360 V)echny indikace – – PU

Kabuki

Brambor – – 8 m 4 m 4 m 4 m < 8 m 20 m !0 m 5 m 5 m

PU

Réva, rybíz, angre)t, 
jádroviny, peckoviny – – !2 m 7 m 6 m 6 m < !2 m 20 m !0 m !0 m 5 m

Jetel inkarnátMP, jetel 
plaziv(MP – – !8 m 8 m 4 m 4 m < !8 m 20 m !0 m 5 m 5 m 5 m

Slune#niceMP – – !8 m 8 m 4 m 4 m Nelze 20 m !0 m 5 m 5 m 5 m

Svazenka vrati#olistáMP – – 8 m 4 m 4 m 4 m < 8 m 20 m !0 m 5 m 5 m 5 m

Fungicidy

Cyflamid 50EW
Obilniny – –

PU
Jablo*, hru)e* – – 6 m 6 m 6 m 6 m

Impulse Gold Obilniny – – 6 m 4 m 4 m 4 m < 6'm PU 5'm

Intuity +epka vylou#en vylou#en !1 za 2 roky 5 m 4 m 4 m 4 m Nelze (20'm) PU

Jamoto Cukrovka – – PU

Lieto Brambor – vylou#en 4 m 4 m 4 m 4 m Nelze PU

Mandarin Obilniny vylou#en – 4 m 4 m 4 m 4 m PU 5'm

Metsuko Obilniny, "epka – – 4 m 4 m 4 m 4 m PU 5'm

Prolectus

Réva vinná – vylou#en 6 m 6 m 6 m 6 m

PU

Jahodník – vylou#en 4 m 4 m 4 m 4 m

Broskvo*, meru*ka, 
t"e)e*, vi)e*, slivo* – vylou#en 7 m 6 m 6 m 6 m

Zelenina – vylou#en

Omezení p$ípravk' na!ochranu rostlin vzhledem k!ochran) vod, vodních  organism' a!dal%ích necílov"ch organism'

Kategorie u%ivatel&: PU profesionální u%ivatel, BO bez omezení, Ochrana podzemních a'povrchov(ch vod: - není vylou#en, bez omezení, Riziko pro v#ely NV nebezpe#n( pro v#ely, RP Roz)í"ené povolení na'men)inová pou%ití
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ochranné pásmo II. stupn$ SPe!: Za'ú#elem 
ochrany (podzemní 
vody/p&dních orga-
nism&) neaplikujte 
tento p"ípravek 

vícekrát ne% 

SPe3: Za'ú#elem ochrany vodních 
organism& sni%te úlet dodr%ením 

neo)et"eného ochranného pásma .... m 
vzhledem k'povrchové vod$

SPe2: Za'ú#elem 
ochrany vodních 

organism& neapli-
kujte na'sva%it(ch 

pozemcích (sva%ité 
pozemky 0 3°), 

jejich% okraje jsou 
vzdáleny od'povr-

chov(ch vod < ... m

Vylou#ení pou%ití p"ípravku 
na'pozemcích sva%ujících se 

k'povrchov(m vodám
(p"ípravek lze na't$chto 

pozemcích aplikovat pouze 
p"i pou%ití vegeta#ního pásu 

o')í"ce nejmén$ ... m)

SPe3: Neo)et"ené pásmo od'okraje  
o)et"ovaného pozemku 

SPe3: Neo)et"ené pásmo od'okraje  
o)et"ovaného pozemku 

podzemní 
vody povrchové vody bez  

redukce
tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

bez  
redukce

tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

bez  
redukce

tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

Herbicidy neselektivní a!desikanty Sója

Gallup Hi-Aktiv 

Hru)e*, jablo*
Louky, pastviny

Orná p&da, strni)t$
Nádr%e, vodní toky, 
zavla%ovací kanály

Nezem$d$lská p&da
Lesní hospodá"ství

– – PU

Gallup Super 360 V)echny indikace – – PU

Kabuki

Brambor – – 8 m 4 m 4 m 4 m < 8 m 20 m !0 m 5 m 5 m

PU

Réva, rybíz, angre)t, 
jádroviny, peckoviny – – !2 m 7 m 6 m 6 m < !2 m 20 m !0 m !0 m 5 m

Jetel inkarnátMP, jetel 
plaziv(MP – – !8 m 8 m 4 m 4 m < !8 m 20 m !0 m 5 m 5 m 5 m

Slune#niceMP – – !8 m 8 m 4 m 4 m Nelze 20 m !0 m 5 m 5 m 5 m

Svazenka vrati#olistáMP – – 8 m 4 m 4 m 4 m < 8 m 20 m !0 m 5 m 5 m 5 m

Fungicidy

Cyflamid 50EW
Obilniny – –

PU
Jablo*, hru)e* – – 6 m 6 m 6 m 6 m

Impulse Gold Obilniny – – 6 m 4 m 4 m 4 m < 6'm PU 5'm

Intuity +epka vylou#en vylou#en !1 za 2 roky 5 m 4 m 4 m 4 m Nelze (20'm) PU

Jamoto Cukrovka – – PU

Lieto Brambor – vylou#en 4 m 4 m 4 m 4 m Nelze PU

Mandarin Obilniny vylou#en – 4 m 4 m 4 m 4 m PU 5'm

Metsuko Obilniny, "epka – – 4 m 4 m 4 m 4 m PU 5'm

Prolectus

Réva vinná – vylou#en 6 m 6 m 6 m 6 m

PU

Jahodník – vylou#en 4 m 4 m 4 m 4 m

Broskvo*, meru*ka, 
t"e)e*, vi)e*, slivo* – vylou#en 7 m 6 m 6 m 6 m

Zelenina – vylou#en

Omezení p$ípravk' na!ochranu rostlin vzhledem k!ochran) vod, vodních  organism' a!dal%ích necílov"ch organism'
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ochranné pásmo II. stupn$ SPe!: Za'ú#elem 
ochrany (podzemní 
vody/p&dních orga-
nism&) neaplikujte 
tento p"ípravek 

vícekrát ne% 

SPe3: Za'ú#elem ochrany vodních 
organism& sni%te úlet dodr%ením 

neo)et"eného ochranného pásma .... m 
vzhledem k'povrchové vod$

SPe2: Za'ú#elem 
ochrany vodních 

organism& neapli-
kujte na'sva%it(ch 

pozemcích (sva%ité 
pozemky 0 3°), 

jejich% okraje jsou 
vzdáleny od'povr-

chov(ch vod < ... m

Vylou#ení pou%ití p"ípravku 
na'pozemcích sva%ujících se 

k'povrchov(m vodám
(p"ípravek lze na't$chto 

pozemcích aplikovat pouze 
p"i pou%ití vegeta#ního pásu 

o')í"ce nejmén$ ... m)

SPe3: Neo)et"ené pásmo od'okraje  
o)et"ovaného pozemku 

SPe3: Neo)et"ené pásmo od'okraje  
o)et"ovaného pozemku 

podzemní 
vody povrchové vody bez  

redukce
tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

bez  
redukce

tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

bez  
redukce

tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

Protiostar
Obilniny – – 4 m 4 m 4 m 4 m

PU 5'm
+epka – – 4 m 4 m 4 m 4 m

Soleil Obilniny vylou#en – 4 m 4 m 4 m 4 m PU

Insekticidy

Kanemite (5 SC

Chmel – – 35 m 25 m 20 m !2 m < 35 m

PUJablo*, hru)e*MP – vylou#en 40 m 30 m 25 m !4 m < 40 m

OkurkaMP – –

Markate 50
Obilniny, "epka, bob, 
hrách, brambor, "epa 

cukrová
– – 5'm BO

Mimic Kuku"ice – vylou#en 5 m 4 m 4 m 4 m Nelze (20 m) PU

Mospilan 20 SP

Brambor – – BO

+epka – – 4 m 4 m 4 m 4 m 5 m 5 m 5 m 0 m BO

+epkaMP (záp"ední#ek) – – 4 m 4 m 4 m 4 m PU 3 m

Chmel – – 6 m 6 m 6 m 6 m BO

Zelenina raj#e, paprika, 
okurka – – BO

Jádroviny – – 6 m 6 m 6 m 6 m BO

Okrasné rostliny venkovní 
pou%ití – – 5 m 0 m 0 m 0 mtí BO

MákMP – – 4 m 4 m 4 m 4 m 5 m 5 m 5 m 0 m PU

CukrovkaMP – – 4 m 4 m 4 m 4 m PU 3 m

Slune#niceMP – – 4 m 4 m 4 m 4 m 5 m 5 m 5 m 0 m PU

PeckovinyMP – – 6 m 6 m 6 m 6 m !0 m 5 m 0 m 0 m PU

Maliník, ostru%iníkMP – – 6 m 6 m 6 m 6 m !0 m 5 m 0 m 0 m PU

Omezení p$ípravk' na!ochranu rostlin vzhledem k!ochran) vod, vodních  organism' a!dal%ích necílov"ch organism'

Kategorie u%ivatel&: PU profesionální u%ivatel, BO bez omezení, Ochrana podzemních a'povrchov(ch vod: - není vylou#en, bez omezení, Riziko pro v#ely NV nebezpe#n( pro v#ely, RP Roz)í"ené povolení na'men)inová pou%ití
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ochranné pásmo II. stupn$ SPe!: Za'ú#elem 
ochrany (podzemní 
vody/p&dních orga-
nism&) neaplikujte 
tento p"ípravek 

vícekrát ne% 

SPe3: Za'ú#elem ochrany vodních 
organism& sni%te úlet dodr%ením 

neo)et"eného ochranného pásma .... m 
vzhledem k'povrchové vod$

SPe2: Za'ú#elem 
ochrany vodních 

organism& neapli-
kujte na'sva%it(ch 

pozemcích (sva%ité 
pozemky 0 3°), 

jejich% okraje jsou 
vzdáleny od'povr-

chov(ch vod < ... m

Vylou#ení pou%ití p"ípravku 
na'pozemcích sva%ujících se 

k'povrchov(m vodám
(p"ípravek lze na't$chto 

pozemcích aplikovat pouze 
p"i pou%ití vegeta#ního pásu 

o')í"ce nejmén$ ... m)

SPe3: Neo)et"ené pásmo od'okraje  
o)et"ovaného pozemku 

SPe3: Neo)et"ené pásmo od'okraje  
o)et"ovaného pozemku 

podzemní 
vody povrchové vody bez  

redukce
tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

bez  
redukce

tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

bez  
redukce

tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

Protiostar
Obilniny – – 4 m 4 m 4 m 4 m

PU 5'm
+epka – – 4 m 4 m 4 m 4 m

Soleil Obilniny vylou#en – 4 m 4 m 4 m 4 m PU

Insekticidy

Kanemite (5 SC

Chmel – – 35 m 25 m 20 m !2 m < 35 m

PUJablo*, hru)e*MP – vylou#en 40 m 30 m 25 m !4 m < 40 m

OkurkaMP – –

Markate 50
Obilniny, "epka, bob, 
hrách, brambor, "epa 

cukrová
– – 5'm BO

Mimic Kuku"ice – vylou#en 5 m 4 m 4 m 4 m Nelze (20 m) PU

Mospilan 20 SP

Brambor – – BO

+epka – – 4 m 4 m 4 m 4 m 5 m 5 m 5 m 0 m BO

+epkaMP (záp"ední#ek) – – 4 m 4 m 4 m 4 m PU 3 m

Chmel – – 6 m 6 m 6 m 6 m BO

Zelenina raj#e, paprika, 
okurka – – BO

Jádroviny – – 6 m 6 m 6 m 6 m BO

Okrasné rostliny venkovní 
pou%ití – – 5 m 0 m 0 m 0 mtí BO

MákMP – – 4 m 4 m 4 m 4 m 5 m 5 m 5 m 0 m PU

CukrovkaMP – – 4 m 4 m 4 m 4 m PU 3 m

Slune#niceMP – – 4 m 4 m 4 m 4 m 5 m 5 m 5 m 0 m PU

PeckovinyMP – – 6 m 6 m 6 m 6 m !0 m 5 m 0 m 0 m PU

Maliník, ostru%iníkMP – – 6 m 6 m 6 m 6 m !0 m 5 m 0 m 0 m PU

Omezení p$ípravk' na!ochranu rostlin vzhledem k!ochran) vod, vodních  organism' a!dal%ích necílov"ch organism'
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Ochrana podzemních  
a!povrchov"ch vod *ivotní prost$edí Vodní organismy Sva#ité  
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ochranné pásmo II. stupn$ SPe!: Za'ú#elem 
ochrany (podzemní 
vody/p&dních orga-
nism&) neaplikujte 
tento p"ípravek 

vícekrát ne% 

SPe3: Za'ú#elem ochrany vodních 
organism& sni%te úlet dodr%ením 

neo)et"eného ochranného pásma .... m 
vzhledem k'povrchové vod$

SPe2: Za'ú#elem 
ochrany vodních 

organism& neapli-
kujte na'sva%it(ch 

pozemcích (sva%ité 
pozemky 0 3°), 

jejich% okraje jsou 
vzdáleny od'povr-

chov(ch vod < ... m

Vylou#ení pou%ití p"ípravku 
na'pozemcích sva%ujících se 

k'povrchov(m vodám
(p"ípravek lze na't$chto 

pozemcích aplikovat pouze 
p"i pou%ití vegeta#ního pásu 

o')í"ce nejmén$ ... m)

SPe3: Neo)et"ené pásmo od'okraje  
o)et"ovaného pozemku 

SPe3: Neo)et"ené pásmo od'okraje  
o)et"ovaného pozemku 

podzemní 
vody povrchové vody bez  

redukce
tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

bez  
redukce

tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

bez  
redukce

tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

Mospilan 20 SP

Jetel lu#níMP – – 4 m 4 m 4 m 4 m 5 m 5 m 0 m 0 m PU

ZahradyMP – – 4 m 4 m 4 m 4 m PU

Ve"ejn$ p"ístupné  
plochyMP, trávníkyMP – – 4 m 4 m 4 m 4 m 5 m 5 m 0 m 0 m PU

Nezem$d$lská p&daMP – – 4 m 4 m 4 m 4 m 5 m 5 m 0 m 0 m PU

Mospilan Mizu 
120 SL

Obilniny – – 4 m 4 m 4 m 4 m P). jarní: Nelze (!0 m)

PU 3'm+epka – – 4 m 4 m 4 m 4 m

Vojtr$)kaMP, jetelMP,  
lesknice kanárskáMP – – 4 m 4 m 4 m 4 m

Nissorun (0 WP 

Jablo*, hru)e* – – 25'm !8'm !4'm 6'm < 25'm

PU

Réva, rybíz, angre)t, 
maliník, ostru%iník – – !6'm !2'm 6'm 5'm < !6'm

Chmel – – 30'm 25'm !6'm !0'm < 30'm

Jahodník – – 4'm 4'm 4'm 4'm

Okrasné rostliny,  
okrasné d"eviny – –

< 50'cm: 4'm 
50–!50'cm: 

6'm 
> !50'cm: 

25'm  

< 
50'cm: 

4'm 
50–

!50'cm: 
6'm  
> 

!50'cm: 
!6'm 

< 
50'cm: 

4'm 
50–

!50'cm: 
6'm  
> 

!50'cm: 
!2'm 

< 
50'cm: 

4'm 
50–

!50'cm: 
6'm  
> 

!50'cm: 
5'm 

> !50'cm: < 25'm

Omezení p$ípravk' na!ochranu rostlin vzhledem k!ochran) vod, vodních  organism' a!dal%ích necílov"ch organism'

Kategorie u%ivatel&: PU profesionální u%ivatel, BO bez omezení, Ochrana podzemních a'povrchov(ch vod: - není vylou#en, bez omezení, Riziko pro v#ely NV nebezpe#n( pro v#ely, RP Roz)í"ené povolení na'men)inová pou%ití
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P$ípravek

Plodina

Ochrana podzemních  
a!povrchov"ch vod *ivotní prost$edí Vodní organismy Sva#ité  

pozemky + 3° Sva#ité pozemky + 3° Necílové rostliny Necíloví &lenovci
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ochranné pásmo II. stupn$ SPe!: Za'ú#elem 
ochrany (podzemní 
vody/p&dních orga-
nism&) neaplikujte 
tento p"ípravek 

vícekrát ne% 

SPe3: Za'ú#elem ochrany vodních 
organism& sni%te úlet dodr%ením 

neo)et"eného ochranného pásma .... m 
vzhledem k'povrchové vod$

SPe2: Za'ú#elem 
ochrany vodních 

organism& neapli-
kujte na'sva%it(ch 

pozemcích (sva%ité 
pozemky 0 3°), 

jejich% okraje jsou 
vzdáleny od'povr-

chov(ch vod < ... m

Vylou#ení pou%ití p"ípravku 
na'pozemcích sva%ujících se 

k'povrchov(m vodám
(p"ípravek lze na't$chto 

pozemcích aplikovat pouze 
p"i pou%ití vegeta#ního pásu 

o')í"ce nejmén$ ... m)

SPe3: Neo)et"ené pásmo od'okraje  
o)et"ovaného pozemku 

SPe3: Neo)et"ené pásmo od'okraje  
o)et"ovaného pozemku 

podzemní 
vody povrchové vody bez  

redukce
tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

bez  
redukce

tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

bez  
redukce

tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

Mospilan 20 SP

Jetel lu#níMP – – 4 m 4 m 4 m 4 m 5 m 5 m 0 m 0 m PU

ZahradyMP – – 4 m 4 m 4 m 4 m PU

Ve"ejn$ p"ístupné  
plochyMP, trávníkyMP – – 4 m 4 m 4 m 4 m 5 m 5 m 0 m 0 m PU

Nezem$d$lská p&daMP – – 4 m 4 m 4 m 4 m 5 m 5 m 0 m 0 m PU

Mospilan Mizu 
120 SL

Obilniny – – 4 m 4 m 4 m 4 m P). jarní: Nelze (!0 m)

PU 3'm+epka – – 4 m 4 m 4 m 4 m

Vojtr$)kaMP, jetelMP,  
lesknice kanárskáMP – – 4 m 4 m 4 m 4 m

Nissorun (0 WP 

Jablo*, hru)e* – – 25'm !8'm !4'm 6'm < 25'm

PU

Réva, rybíz, angre)t, 
maliník, ostru%iník – – !6'm !2'm 6'm 5'm < !6'm

Chmel – – 30'm 25'm !6'm !0'm < 30'm

Jahodník – – 4'm 4'm 4'm 4'm

Okrasné rostliny,  
okrasné d"eviny – –

< 50'cm: 4'm 
50–!50'cm: 

6'm 
> !50'cm: 

25'm  

< 
50'cm: 

4'm 
50–

!50'cm: 
6'm  
> 

!50'cm: 
!6'm 

< 
50'cm: 

4'm 
50–

!50'cm: 
6'm  
> 

!50'cm: 
!2'm 

< 
50'cm: 

4'm 
50–

!50'cm: 
6'm  
> 

!50'cm: 
5'm 

> !50'cm: < 25'm

Omezení p$ípravk' na!ochranu rostlin vzhledem k!ochran) vod, vodních  organism' a!dal%ích necílov"ch organism'
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Omezení p$ípravk' na!ochranu rostlin vzhledem k!ochran) vod, vodních  organism' a!dal%ích necílov"ch organism'

P$ípravek

Plodina

Ochrana podzemních  
a!povrchov"ch vod *ivotní prost$edí Vodní organismy Sva#ité  

pozemky + 3° Sva#ité pozemky + 3° Necílové rostliny Necíloví &lenovci
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ochranné pásmo II. stupn$ SPe!: Za'ú#elem 
ochrany (podzemní 
vody/p&dních orga-
nism&) neaplikujte 
tento p"ípravek 

vícekrát ne% 

SPe3: Za'ú#elem ochrany vodních 
organism& sni%te úlet dodr%ením 

neo)et"eného ochranného pásma .... m 
vzhledem k'povrchové vod$

SPe2: Za'ú#elem 
ochrany vodních 

organism& neapli-
kujte na'sva%it(ch 

pozemcích (sva%ité 
pozemky 0 3°), 

jejich% okraje jsou 
vzdáleny od'povr-

chov(ch vod < ... m

Vylou#ení pou%ití p"ípravku 
na'pozemcích sva%ujících se 

k'povrchov(m vodám
(p"ípravek lze na't$chto 

pozemcích aplikovat pouze 
p"i pou%ití vegeta#ního pásu 

o')í"ce nejmén$ ... m)

SPe3: Neo)et"ené pásmo od'okraje  
o)et"ovaného pozemku 

SPe3: Neo)et"ené pásmo od'okraje  
o)et"ovaného pozemku 

podzemní 
vody povrchové vody bez  

redukce
tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

bez  
redukce

tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

bez  
redukce

tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

Ortus 5 SC

Jádroviny – – 35'm 30'm 20'm !4'm < 35'm

PU 5'mChmel – – 50'm !5'm !0'm 6'm Nelze

RévaMP – – 45'm 45'm 30'm !6'm Nelze

Sumi-Alpha 5EW Obilniny, "epka – – 4'm 4'm 4'm 4'm 5'm 0'm 0'm 0'm PU

Mo$idla

Moncut 40 SC Brambor vylou#en – !1 za'2 roky BO

Pomocné prost$edky

BackRow V)echny plodiny – – BO

Fix-IT V)echny plodiny – –

Toil V)echny plodiny – – BO

Regulátory r'stu a!stimulátory 

Lomis Obilniny – vylou#en PU

Kategorie u%ivatel&: PU profesionální u%ivatel, BO bez omezení, Ochrana podzemních a'povrchov(ch vod: - není vylou#en, bez omezení, Riziko pro v#ely NV nebezpe#n( pro v#ely, RP Roz)í"ené povolení na'men)inová pou%ití
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Omezení p$ípravk' na!ochranu rostlin vzhledem k!ochran) vod, vodních  organism' a!dal%ích necílov"ch organism'

P$ípravek

Plodina

Ochrana podzemních  
a!povrchov"ch vod *ivotní prost$edí Vodní organismy Sva#ité  

pozemky + 3° Sva#ité pozemky + 3° Necílové rostliny Necíloví &lenovci
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ochranné pásmo II. stupn$ SPe!: Za'ú#elem 
ochrany (podzemní 
vody/p&dních orga-
nism&) neaplikujte 
tento p"ípravek 

vícekrát ne% 

SPe3: Za'ú#elem ochrany vodních 
organism& sni%te úlet dodr%ením 

neo)et"eného ochranného pásma .... m 
vzhledem k'povrchové vod$

SPe2: Za'ú#elem 
ochrany vodních 

organism& neapli-
kujte na'sva%it(ch 

pozemcích (sva%ité 
pozemky 0 3°), 

jejich% okraje jsou 
vzdáleny od'povr-

chov(ch vod < ... m

Vylou#ení pou%ití p"ípravku 
na'pozemcích sva%ujících se 

k'povrchov(m vodám
(p"ípravek lze na't$chto 

pozemcích aplikovat pouze 
p"i pou%ití vegeta#ního pásu 

o')í"ce nejmén$ ... m)

SPe3: Neo)et"ené pásmo od'okraje  
o)et"ovaného pozemku 

SPe3: Neo)et"ené pásmo od'okraje  
o)et"ovaného pozemku 

podzemní 
vody povrchové vody bez  

redukce
tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

bez  
redukce

tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

bez  
redukce

tryska 
50'%

tryska 
75'%

tryska 
90'%

Ortus 5 SC

Jádroviny – – 35'm 30'm 20'm !4'm < 35'm

PU 5'mChmel – – 50'm !5'm !0'm 6'm Nelze

RévaMP – – 45'm 45'm 30'm !6'm Nelze

Sumi-Alpha 5EW Obilniny, "epka – – 4'm 4'm 4'm 4'm 5'm 0'm 0'm 0'm PU

Mo$idla

Moncut 40 SC Brambor vylou#en – !1 za'2 roky BO

Pomocné prost$edky

BackRow V)echny plodiny – – BO

Fix-IT V)echny plodiny – –

Toil V)echny plodiny – – BO

Regulátory r'stu a!stimulátory 

Lomis Obilniny – vylou#en PU

Upozorn)ní:
P$ípravky na!ochranu rostlin je mo#né pou#ívat pouze v!souladu s!platn"m Registrem p$ípravk' na!ochranu 
rostlin vydan"m Úst$edním kontrolním a!zku%ebním ústavem zem)d)lsk"m. Pou#ívejte p$ípravky na!ochranu 
rostlin bezpe&n). P$ed pou#itím si v#dy p$e&t)te ozna&ení a!informace o!p$ípravku. Tento Katalog p$ípravk' 
na!ochranu rostlin 2022 má pouze informativní charakter. Informace v!katalogu jsou aktuální k!datu vydání 
a!mohou podléhat dal%ím zm)nám. Vydáno (2/2021. Respektujte p$íslu%né varovné v)ty a!symboly uvedené 
na!etiket).
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mobil: 606 704 480
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