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P�ípravek na ochranu rostlin - Herbicid 
 

Betanal Expert 
 
Selektivní post�ikový postemergentní herbicid, emulgovatelný koncentrát pro použití v cukrové a krmné �ep� 
proti jednoletým dvoud�ložným plevel�m, zejména proti laskavc�m, merlík�m, svízeli p�ítule a n�kterým travám. 
 
Ú�inná 
látka : 

  91  g/l phenmedipham, tj. methyl-3-(3-methylkarbaniloxy)-karbanilát, 
  71  g/l desmedipham, tj. ethyl-3-fenyl-karbamoyloxy-karbanilát, 
112 g/l ethofumesate, tj. (+-)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzofuran-5-yl-methansulfonát  

   
 R 50/53  Vysoce toxický pro vodní organismy, m�že vyvolat dlouhodobé nep�íznivé ú�inky ve 

vodním prost�edí  
 
Ho�lavá kapalina  IV. t�ídy nebezpe�nosti dle �SN 650201 
 
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro �lov�ka a životní prost�edí 

 
  
Nebezpe�né látky (§ 20 zákona �. 356/2003 Sb.), obsažené v p�ípravku: ethofumesate, phenmedipham, 
desmedipham,fosfore�ný ester fenylethoxylátu, ethoxylovaný a fosforylovaný tridecylalkohol, 
tributylfenylpolyglykolether  
  
Registra�ní �íslo p�ípravku: 4155-3 
 
Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce: Bayer CropScience GmbH, Frankfurt/Main, SRN 
Právní zástupce v �R/1.distributor: Bayer s. r. o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9; tel. 266 101 842 
 je registrovaná ochranná známka spole�nosti Bayer CropScience GmbH 
 
Balení: KOEX HDPE/PA kanystr 5 a 10 l a 50 l KEG sud a 200 l sud 
 
Datum výroby: uvedeno na obalu 
�íslo šarže: uvedeno na obalu 
 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby p�i správném skladování v p�vodních neporušených obalech 
 
 
P�sobení 
Betanal Expert je selektivní postemergentní herbicid se širokým spektrem ú�innosti proti jednoletým 
dvoud�ložným plevel�m a n�kterým jednoletým travám. Velmi dob�e ú�inkuje i proti obtížn� hubitelným 
plevel�m, jako jsou nap�. laskavce, svízel p�ítula, merlíky a lebedy a má dále silný ú�inek i proti he�mánk�m a 
rdesn�m, pokud se tyto nacházejí ve fázi d�ložních list�. 
Ú�innost jednotlivých složek se s výhodou dopl�uje, takže Betanal Expert má jak výborný kontaktní, tak i dobrý 
reziduální ú�inek.  
Ú�inné látky phenmedipham a desmedipham ú�inkují pouze p�es listy a hubí vzešlé plevele. Jejich mechanizmem 
ú�inku je inhibice asimilace (inhibice Hillovy reakce). Ethofumesate p�sobí jak prost�ednictvím list�, tak i 
ko�en�. Jeho mechanizmem ú�inku je inhibice bun��ného d�lení. 
Herbicidní ú�inek se projevuje v závislosti na p�dních a klimatických podmínkách b�hem 4-8 dní po aplikaci. 
Citlivé zasažené plevele p�estávají r�st, postupn� se na nich objevují chlorózy a nekrózy a odumírají.  
Vzhledem ke své p�dní ú�innosti hubí Betanal Expert i ty dvoud�ložné plevele a trávy, které vzcházejí až n�kolik 
dní po jeho aplikaci. Na p�dách, obsahujících více než 5 % humusu však p�dní ú�inek p�ípravku klesá a v 
takovýchto p�dách ú�inkuje Betanal Expert p�evážn� kontaktn�.  
Dostate�ná teplota a sou�asn� vysoká vzdušná vlhkost podporují iniciální ú�innost phenmediphamu a 
desmediphamu. Dostate�ná p�dní vlhkost p�ízniv� ovliv�uje ú�inek ethofumesate.  
 

N

nebezpe�ný pro 
životní pr ost�edí 
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Spektrum ú�innosti 
Betanal Expert hubí spolehliv� v dávce 1 l/ha tyto plevele ve stadiu d�ložních lístk� až základu prvého páru 
pravých list�): bažanka ro�ní, drchni�ka rolní, durman obecný, hluchavky, he�mánky, ho��ice rolní, kokoška 
pastuší tobolka, kolenec rolní, konopice polní (napuchlá), kopretina osenní (polní), kop�iva žahavka, laskavce, 
lebeda rozkladitá, lilek �erný, máky, merlíky, mlé� zelinný, penízek rolní, p��oury, pomn�nka rolní, pta�inec 
žabinec, rozrazily, �edkev ohnice, star�ek obecný, svízel p�ítula, violka rolní, zem�dým léka�ský a další. Z trav 
hubí Betanal Expert ve stadiu 1. listu: béry, �irok halepský (ze semen), chundelka metlice, ježatka ku�í noha, 
lipnice ro�ní, oves hluchý, psárka polní. Ježatka bývá spolehliv� hubena i ve fázi až do 3 list�. 
Pokud dvoud�ložné plevele dosáhnou r�stové stadium 2 pravých list� (�i p�eslen� svízele), je t�eba použít 
Betanal Expert v dávce 1,1-1,25 l/ha, avšak je t�eba brát ohled na vzr�st �epy. 
K hubení dvoud�ložných  plevel� ve stadiu 2-4 pravých list� (p�eslen� svízele) je t�eba použít dávku podle 
vzr�stu plevel� 1,3-1,5 l/ha, avšak je t�eba brát ohled na vzr�st �epy. Ú�inek proti takto p�erostlým plevel�m 
však již nemusí být dokonalý.  
He�mánky, rdesna a pohanku svla�covitou Betanal Expert spolehliv� hubí pouze ve fázi d�ložních list�, proti 
odrostlejším ú�inek klesá.  
Betanal Expert slab� ú�inkuje na výdrol �epky, nehubí výdrol slune�nice, tetluchu kozí pysk, vikve a vytrvalé 
plevele. 
 
Návod k použití  
 

Plodina 
 
 

Škodlivý 
organismus 

Aplika�ní 
dávka  
na ha 

Aplika�ní dávka 
kapaliny (l/ha) 

Ochr. 
lh�ta 

Poznámka 

Cukrovka, 
krmná �epa 

Plevele dvoud�ložné 
jednoleté, plevele 
lipnicovité jednoleté 

1-1,5 l 80-200 pozemn� 
40-80 letecky 

AT Opakovaná následná 
aplikace - viz up�esn�ní 
podmínek 

 
Up�esn�ní podmínek aplikace: 
Prvé ošet�ení cukrovky se provádí bez ohledu na r�stovou fázi cukrovky v dob�, kdy jsou plevele nejcitliv�jší, 
t.j. ve fázi d�ložních lístk� až nejvýše základu prvého páru pravých list� a Betanal Expert se použije v dávce 1 
l/ha. Prvé ošet�ení krmné �epy se provádí nejd�íve ve fázi 2 pravých list� �epy. 
Následná ošet�ení se provádí podle aktuálního pr�b�hu po�así a r�stu plevel� zpravidla nejd�íve 6 dní po 
p�edchozí aplikaci v dob�, kdy následná plevelná vlna se nachází op�t v nejcitliv�jší r�stové fázi a to i v p�ípad� 
silných deš�ových srážek po aplikaci (viz dále). Pokud plevele dosáhnou r�stovou fázi 2 pravé listy �i více, je 
t�eba dávku Betanalu Expert zvýšit s ohledem na vzr�st �epy na 1,1-1,5 l/ha. 
P�i aplikaci v dob�, kdy má �epa 2 pravé listy by nem�la dávka Betanalu Expert p�ekro�it 1,25 l/ha; v �ep� s pln� 
vyvinutými 4 pravými listy lze použít dávku do 1,5 l/ha.  
B�hem jedné vegeta�ní sezóny se zpravidla provád�jí celkem 3-4 ošet�ení �epy.  
B�hem jedné vegeta�ní sezóny nep�ekro�it celkovou dávku p�ípravku  4,5 l/ha 
 
Po aplikaci na porost s optimální velikostí plevel� by nem�lo cca 1 hodinu pršet.  
Pokud  se v porostu vyskytuje významné množství plevel�, které již p�erostly optimální r�stovou fázi, nem�lo by 
po aplikaci pršet cca 4 hodiny, aby byl zabezpe�en dostate�ný p�íjem ú�inných látek. 
 
Selektivita v��i �ep� 
V cukrovce lze p�ípravek aplikovat i p�i vzcházení a v dob�, kdy �epa dosud nep�esáhla fázi d�ložních lístk�, 
dávka p�ípravku však v t�chto p�ípadech nesmí p�ekro�it 1 l/ha. V krmné se aplikuje od 2 pravých list� �epy. 
• Eventuelní poškození �epy (popálení špi�ek, retardace r�stu) k n�muž n�kdy m�že dojít za nep�íznivých 

podmínek má jen krátkodobý charakter, �epa b�hem n�kolika málo dní rychle regeneruje a výnos není 
nep�ízniv� ovlivn�n.  

• Porost �epy poškozený chorobami (spála �epná) �i požerem šk�dc�, dále porost, který je oslaben �i poškozen 
mrazem, suchem, déletrvajícím intenzivním slune�ním svitem, v�trem �i kroupami, porost poškozený �i 
oslabený podmá�ením po dlouhodobých srážkách s nedostatkem vzduchu v p�d� m�že být v��i p�ípravku 
citliv�jší. V p�ípadech oslabení porostu z n�kterého tohoto d�vodu doporu�ujeme ošet�ení rad�ji o 2-3 dny 
odložit, až se porost alespo� z�ásti regeneruje. 
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• P�i nep�íznivých klimatických podmínkách po použití preemergentních herbicid� m�že dojít k jejich 
opožd�nému ú�inku a tím k vyšší citlivosti �epy. Tato skute�nost je obzvlášt� výrazná, pokud se �epa nachází 
ve fázi d�ložních lístk�. 

• Následné ošet�ení nedoporu�ujeme provád�t d�íve, než 6 dní po p�edchozí aplikaci.  
• P�i nedodržení aplika�ního termínu, dávkování �i p�i aplikaci za nevhodných podmínek m�že dojít k 

poškození porostu nebo snížení herbicidního ú�inku. 
 
Optimální podmínky v dob� aplikace: 
• Za jasných dní se silným slune�ním svitem lze vzhledem ke zvýšenému riziku poškození �epy aplikovat 

Betanal Expert až v podve�er, ne d�íve, než po 18. hodin� a ne p�i teplotách, p�esahujících 23 oC (m��eno 5 
cm nad povrchem p�dy).  

• Po silných srážkách bezprost�edn� p�ed plánovanou aplikací je vhodné ošet�ení o 2-3 dny odložit a ponechat 
tím �ep� �as k regeneraci. 

• Porost musí být p�i ošet�ení suchý, nelze ošet�ovat t�sn� po dešti ani tehdy, kdy jsou rostliny pokryty rosou.  
 
Rozší�ení spektra ú�innosti 
P�i zaplevelení porostu výdrolem �epky a p�i silném zaplevelení porostu he�mánkovitými pleveli jsou vhodnými  
dopl�kovými herbicidy Safari 50 WG (30 g/ha; bez p�ídavku Trendu) nebo Goltix Top v dávce 1-2 l/ha podle 
r�stové fáze �epy.  
P�i zaplevelení tetluchou, rdesny a výdrolem slune�nice jsou vhodnými dopl�kovými herbicidy Safari 50 WG (30 
g/ha; bez p�ídavku Trendu ) �i Lontrel 300 v dávce podle návodu na použití. 
Proti pchá�i a na posílení ú�inku proti he�mánk�m je vhodným partnerem Lontrel 300 v dávce podle návodu na 
použití. 
P�i silném zaplevelení porostu výdrolem �epky, he�mánkovitými a rdesny, zejména pokud tyto p�erostou 
optimální r�stovou fázi je vhodným dopl�kovým herbicidem Pyradex FL v dávce 2-3 l/ha; pro prvou aplikaci 
není tato kombinace vhodná. 
P�ípravek Stemat Super (0,08-0,2 l/ha p�i druhé a 0,2-0,4 l/ha p�i t�etí aplikaci) výrazn� posílí ú�inek proti 
p�erostlým rdesn�m a svízeli p�ítule; pro prvou aplikaci není tato kombinace vhodná. 
Proti jednoletým travám lze ošet�ení kombinovat (v p�ípad� shody optimálních termín� pro oba typy p�ípravk�) s 
graminicidy neobsahujícími olej v dávce podle návodu na použití.  
P�ípravek Goltix Top v dávce 1-2 l/ha výrazn� prodlužuje reziduální ú�inek ošet�ení; kombinace je vhodná pro 
kteroukoliv aplikaci 
P�ípravky Venzar, Pyradex FL �i Stemat Super ve druhé a zejména t�etí aplikaci v dávce podle doporu�ení 
výrobce výrazn� prodlužují reziduální ú�inek ošet�ení proti letnímu zaplevelení. Tyto kombinace nejsou 
vhodné pro prvou aplikaci; Venzar lze použít od fáze 2 pravých list� �epy a to v celkové dávce nejvýše          
0,3 kg/ha. 
 
Mísitelnost 
Betanal Expert je mísitelný s v�tšinou herbicid�, ur�ených pro použití v �ep�, nap�. s p�ípravky �ady Goltix,  
Safari 50 WG, Pyradex FL, Flirt, Lontrel, Stemat Super a s graminicidy neobsahujícími olej. Je t�eba vždy 
dodržet jejich návod na použití.  
Betanal Expert není vhodné mísit se smá�edly a jinými adjuvanty a s hnojivy na bázi dusi�nan amonný + 
mo�ovina (nap�. DAM 390), síran amonný + mo�ovina, nebo s p�ípravky, obsahujícími olej. 
 
Technika post�iku: 
Betanal Expert lze aplikovat pozemn� i letecky. 
P�ípravek se aplikuje b�žnými aplikátory, které zabezpe�í p�esné a rovnom�rné dávkování za použití b�žných 
typ� trysek; je t�eba zabezpe�it rovnom�rnou pokryvnost a zabránit lokálnímu p�edávkování na p�. p�ekrytím 
aplika�ních pás�. P�i aplikaci doporu�ujeme použít dávku vody 80-200 l/ha, p�i letecké aplikaci 40-80 l/ha. 
Koncentrace aplika�ní kapaliny by nem�la být nižší než 0,2 %. 
Aplikaci provád�t jen za bezv�t�í nebo mírného vánku a tak, aby aplika�ní kapalina nebyla zanášena na obsluhu.  
aplika�ní kapalina nesmí zasáhnout sousední porosty.  
 
P�íprava post�ikové kapaliny 
Odm��ená dávka p�ípravku se vlije do nádrže aplika�ního za�ízení z�ásti napln�né vodou a za stálého míchání 
se doplní vodou na stanovený objem. P�ípadn� se použije p�edmíchávací za�ízení, pokud je jím stroj vybaven.  
P�i p�íprav� sm�sí nelze mísit koncentráty a jednotlivé p�ípravky se do nádrže vpravují odd�len�. 
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Doporu�ujeme postupovat tak, že do nádrže napln�né cca polovi�ním množstvím vody se nejprve vpraví druhý 
p�ípravek za použití postupu doporu�eného jeho výrobcem, po promíchání se doplní voda, poté se p�idá 
odm��ená dávka Betanalu Expert a vše se znovu d�kladn� promíchá. 
P�ipravenou aplika�ní kapalinu je t�eba bezodkladn� spot�ebovat. Pro p�ípravu aplika�ní kapaliny  nepoužívat 
vodu s vyšším obsahem vápníku �i železa, nebo zne�išt�nou vodu. 
  
D�ležité upozorn�ní: 
Použité aplika�ní za�ízení je t�eba p�edem zbavit všech zbytk� jiných pesticidních p�ípravk�. I pouhé stopy nap�.  
fenoxykyselin, triazin�, Starane, imidazolinon� a sulfonylmo�ovin mohou �epu siln� poškodit. Nejpozd�ji p�ed 
aplikací p�ípravku Betanal Expert je t�eba aplika�ní za�ízení pe�liv� vy�istit p�i dodržení postupu, uvedeného na 
etiketách p�íslušných herbicid� a pro zvýšení jistoty ješt� navíc nejmén� jedenkrát �istou vodou.  
 
Následné a náhradní plodiny 
Jedna z ú�inných látek p�ípravku Betanal Expert, ethofumesate, má delší reziduální ú�inek v p�d�. Pokud je 
nutno z jakýchkoliv d�vod� ošet�ený porost cukrovky p�ed�asn� zaorat, lze jako náhradní plodinu vysévat 
cukrovku, krmnou �epu, hrách, bob, len, kuku�ici, špenát, vojt�šku. P�ed výsevem t�chto plodin (s výjimkou 
�epy) je t�eba provést orbu do hloubky 15-20 cm. Po sklizni �epy lze p�stovat libovolnou plodinu. Pokud má být 
v tom stejném roce vyseta ozimá obilnina, je t�eba pozemek zorat do hloubky 15 - 20 cm.  
 
Doporu�ení a možná rizika ve vztahu k životnímu prost�edí        
R 50/53  Vysoce toxický pro vodní organismy, m�že vyvolat dlouhodobé nep�íznivé ú�inky ve vodním prost�edí  
S 61  Zabra�te uvoln�ní do životního prost�edí. Viz. speciální pokyny nebo bezpe�nostní listy 
P�ípravek je pro ryby a ostatní vodní organismy jedovatý 
Riziko vyplývající z použití p�ípravku je p�i dodržení aplika�ních dávek p�ijatelné pro voln� žijící zv��, ptactvo, 
v�ely,necílové �lenovce krom� v�el, necílové rostliny, p�dní makroorganismy a p�dní mikroorganismy 
Zabra�te kontaminaci vody p�ípravkem nebo jeho obalem 
Ne�ist�te aplika�ní za�ízení v blízkosti povrchové vody 
Zabra�te kontaminaci vod splachem z farem a z cest 
 
 
Podmínky správného skladování  
S 2  Uchovávejte mimo dosah d�tí 
S 13  Uchovávejte odd�len� od potravin, nápoj� a krmiv  
S 49  Uchovávejte pouze v p�vodním obalu 
S 3/9/14  Uchovávejte na chladném, dob�e v�traném míst� odd�len� od potravin a krmiv a obal� od t�chto látek 
S 57  Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prost�edí 
 
P�ípravek skladujte v uzav�ených originálních obalech v uzam�ených, suchých a v�tratelných skladech p�i 
teplotách 5-30 °C odd�len� od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfek�ních prost�edk� a obal� od t�chto látek. 
Chránit p�ed vlhkem, mrazem a p�ímým slune�ním svitem. P�i správném skladování v p�vodních neporušených 
obalech je doba použitelnosti p�ípravku 2 roky od data výroby. Výrobce nep�ebírá záruku za škody vzniklé 
nesprávným skladováním p�ípravku. 
 
Zp�sob likvidace obalu, neupot�ebitelných zbytk�, post�ikové kapaliny a oplachových vod: 
S 35  Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn�ny bezpe�ným zp�sobem 
S 60 Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodn�n jako nebezpe�ný odpad 
 
Použité aplika�ní za�ízení v�etn� ramen a trysek se d�kladn� propláchne vodou za p�ídavku sody (5%) a poté      
2-3x vodou. 
Zbytky aplika�ní kapaliny a oplachové vody se vylijí do m�lké rýhy na ošet�ovaném pozemku; nesm�jí zasáhnout 
zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. 
Použité obaly od p�ípravku se nesm�jí používat k jakémukoliv ú�elu! Prázdné obaly se d�kladn� vypláchnou 
vodou, která se následn� použije pro p�ípravu aplika�ní kapaliny. Poté se spálí ve schválené spalovn� vybavené 
dvojstup�ovým spalováním s teplotou 1100 °C ve druhém stupni a �išt�ním plynných zplodin. Stejným 
zp�sobem je nutno likvidovat nepoužitelné zbytky p�ípravku, po p�edchozím nasáknutí do ho�lavého materiálu 
(piliny). 
 



Vytvo�eno dne: 23. 8. 2004 
Revize: 11.07.2005 

Strana 5/6 

Bezpe�nostní opat�ení pro ochranu �lov�ka a zví�at, první pomoc: 
S 20/21  Nejezte, nepijte a neku�te p�i používání 
S 24/25  Zamezte styku s k�ží a o�ima  
S 36/37/39  Používejte vhodný ochranný od�v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli�ejový štít 
P�ed použitím p�ípravku si d�kladn� p�e�t�te návod k použití! 
 
P�i práci s p�ípravkem používejte výhradn� ochranné prost�edky, schválené pro práci s pesticidními p�ípravky. 
Ochrana dýchacích orgán�: ústenka z filtra�ního materiálu (�SN EN 142) nebo polomaska z filtra�ního materiálu 
(�SN EN 149); zabránit nadýchání aerosolu a prachu 
Ochrana o�í a obli�eje: uzav�ené ochranné brýle (�SN EN 166) nebo ochranný obli�ejový štít (�SN EN 166)   
Ochrana t�la: protichemický od�v z tkaného textilního materiálu (�SN EN 368 a �SN EN 369)  
Ochrana hlavy: �epice se štítkem nebo klobouk (�SN EN 812) 
Ochrana rukou a nohou: gumové rukavice (�SN EN 374-1) a gumové nebo plastové holínky (�SN EN 346) 
P�i �ed�ní použít navíc zást�ru z PVC �i pogumovaného textilu. 
 
Post�ik se smí provád�t jen za bezv�t�í nebo mírného vánku a v tom p�ípad� ve sm�ru po v�tru od pracujících. P�i 
práci a po ní až do svle�ení ochranného od�vu a d�kladného omytí celého t�la teplou vodou a mýdlem není 
dovoleno jíst, pít a kou�it! 
Post�ik nesmí zasáhnout  sousední necílové porosty! 
 
 
První pomoc 
S 26  P�i zasažení o�í okamžit� d�kladn� vypláchn�te vodou a vyhledejte léka�skou pomoc 
S 27/28  P�i styku s k�ží okamžit� odložte veškeré kontaminované oble�ení a k�ži omyjte velkým množstvím vody 
S 45  V p�ípad� nehody nebo necítíte-li se dob�e, okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc (je-li možno, ukažte toto 
ozna�ení) 
S 62  P�i požití nevyvolávejte zvracení: okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna�ení  
S 63  V p�ípad� nehody p�i vdechnutí p�eneste postiženého na �erstvý vzduch a ponechte jej v klidu 
S 64  P�i požití vypláchn�te ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený p�i v�domí) 
 
Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezv�domí nebo má k�e�e.  
V každém p�ípad� nejprve odstranit pot�ísn�ný od�v. 
 
P�i požití 
Vypláchnout ústa �istou vodou, podat postiženému cca 10 tablet medicinálního uhlí + a cca  0,5 l pokud možno 
vlažné vody. Nevyvolávat zvracení, léka� provede výplach žaludku. 
P�i zasažení o�í 
Vyplachovat velkým množstvím vody po dobu cca 15 minut a vyhledat léka�e. 
P�i zasažení pokožky 
Zasažená místa omýt mýdlem a teplou vodou. V p�ípad� p�etrvávajícího podrážd�ní vyhledat léka�skou pomoc 
P�i nadýchání 
Vynést postiženého na �erstvý vzduch, zajistit klidovou polohu, chránit p�ed chladem. 
 
Léka�e vždy informovat o p�ípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. Terapii lze v 
p�ípad� pot�eby konzultovat s toxikologickým st�ediskem nebo s naší dále uvedenou 24-hodinovou kontaktní 
službou: 
Klinika nemocí z povolání Toxikologické informa�ní st�edisko, Na bojišti 1 

128 08  Praha 2, tel. (+420) 224 919 293 
 
V p�ípad� jakékoliv eventuelní nehody �i havárie, týkající se p�ípravku se, prosím, obra�te na adresu: 

Bayer  s. r. o., Litvínovská 609/3, Praha 9 - Prosek 
Tel.: (+420) 266 101 842; (+420) 266 101 844  fax (+420) 266 101 494 

 
V p�ípad� nezbytné pot�eby a naší eventuelní nedostupnosti na výše uvedené adrese obra�te se, 

prosím na 24-hodinovou globální bezpe�nostní službu Bayer CropScience: 
 

+44 1603 401 030 
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Opat�ení p�i požáru 
S 41 V p�ípad� požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy 
S 42 V p�ípad� požáru použijte hasební p�nu, hasební prášek, písek �i zeminu nebo vodu (ne silným proudem ) 
Ho�lavá kapalina IV. t�ídy s bodem vzplanutí nad 100 oC. Jako rozpoušt�dlo obsahuje tributoxyethyl fosfát. 
Emulgovatelný koncentrát. S vodou se mísí v každém pom�ru, tvo�í emulzi. 
Eventuelní požár se hasí nejlépe hasební p�nou, hasebním práškem, nebo pískem �i zeminou. Vodu použít jen 
výjime�n� a to pouze ve form� jemné mlhy, nikdy ne silným proudem a jen tehdy, kdy je dokonale zabezpe�eno, 
že kontaminovaná hasební voda nem�že uniknout z prostoru požá�išt� do okolí, zejména nesmí proniknout do 
ve�ejné kanalizace, spodních vod, recipient� povrchových vod a nesmí zasáhnout zem�d�lskou p�du. 
P�i hašení požáru v dob�e v�traných prostorách používejte ochrannou obli�ejovou masku (typ CM 4 nebo MLW) 
s filtrem (typ MOF-4 nebo ekvivalentní), v uzav�ených prostorách používejte izola�ní dýchací p�ístroj. 
 
 
 

Dodatková informace spole�nosti Bayer CropScience: 
 

P�ípravek používejte výhradn� v souladu s návodem na použití. 
Spole�nost  Bayer nep�ebírá zodpov�dnost za škody zp�sobené nesprávným použitím �i skladováním p�ípravku. 

 

 
 


