
Působení přípravku: Fungicid Flowbrix působí kontaktně a preventivně proti plísni
révové ( ). Mechanismus účinku je založen na schopnosti
oxichloridu Cu inhibovat klíčení spór patogena na povrchu všech ošetřených částí
rostlin. AT-ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední
aplikace) a sklizní nebo jde o určení, které stanovení nevyžaduje. Dávka aplikační
kapaliny v révě do BBCH 61 (počátek kvetení) 300-500 l/ha (minimální koncentrace
0,25-0,3 %), později 300-1000 l/ha (minimální koncentrace 0,25-0,3 %).

Dávka aplikační kapaliny ve chmelu 700-2000 l/ha (3,5-10 l přípravku Flowbrix)
podle vzrůstu chmele. Dávka aplikační kapaliny v ovocných druzích 300-1000 l /ha,
při ochraně proti kadeřavosti broskvoně a puchrovitosti slivoně 500-1000 l/ha.
Dávka aplikační kapaliny v polních plodinách (brambor, cukrovka, fazol), jahodníku
a zelenině kromě ochrany proti plísni okurkové 300-600 l/ha. Dávka aplikační
kapaliny při ochraně proti plísni okurkové 1000 l/ha. Spodní hranice doporučeného
rozmezí dávkování je určena pro použití při menším ohrožení porostu a při kratším
intervalu mezi ošetřeními.

Plasmopara viticola

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné proti plísni révové a dalších plodin proti houbovým
a bakteriálním chorobám. Účinná látka: Oxichlorid měďnastý 660 g/l (vyjádřena jako měď 380 g/l).
Klasifikované látky v přípravku: Oxichlorid měďnatý: CAS 1332-65-6 66%

Plodina, Škodlivý organismus, Aplikační OL Poznámka
oblast nebo účel použití dávka
použití přípravku
Réva vinná Plíseň révová 1,25-1,5 l/ha              21   do fáze BBCH 61 (počátek kvetení)

2,5-3,0 l/ha 21 od fáze BBCH 61
Chmel otáčivý                           Plíseň chmelová                          3,5-10,0 l/ha (0,5%)   7
Borovice Sypavky 0,3-0,35% AT
Brambor Plíseň bramborová                      2,7-3,3 l/ha                 7
Broskvoň                                  Kadeřavost listů broskvoně          0,4%                           AT   při nalévání pupenů
Buk Plíseň buková                              0,3-0,4% AT
Celer Septorióza celeru                         2,3-2,7 l/ha                7
Cibule, pór                               Plíseň cibulová                             2,3-2,7 l/ha                7
Cukrovka                                  Cerkosporióza řepy                       2,7-3,3 l/ha               14
Fazol na lusky                          Antraknóza fazolu                         2,7 l/ha                      AT do rozkvětu
Fazol na zrno                           Antraknóza fazolu                         2,7 l/ha                      7
Hrušeň školky                          Bakteriální spála jabloňovitých      0,3%                          AT
Hrušeň výsadby                        Bakteriální spála jabloňovitých     0,1-0,14%                  AT    na počátku květu, při dokvétání, na počátku růstu plodů
Jabloň školky                           Bakteriální spála jabloňovitých     0,2%                          AT
Jabloň výsadby                         Bakteriální spála jabloňovitých     0,05-0,07%               AT    na počátku květu, při dokvétání, na počátku růstu plodů
Jahodník Skvrnitost listů                             2,3-2,7 l/ha               AT    po sklizni, opakovat podle potřeby v intervalu 10-14 dnů
Kmín kořenný                           Hnědá skvrnitost kmínu               2,3-2,7 l/ha               14
Listnáče                                   Skvrnitost listů                              0,3-0,4%                    AT
Listnáče (topoly)                      Korní nekrózy, mízotok 0,4-0,7%                    AT
Modřín                                     Merie modřínová                          0,3-0,4%                    AT
Mrkev semenné porosty           Skvrnitost listů                              2,3-2,7 l/ha               AT
Petržel semenné porosty          Skvrnitost listů                              2,3-2,7 l/ha               AT
Ořešák školky, mladé výsadby  Antraknóza                                    2,3-2,7 l/ha               AT   po odkvětu, aplikaci opakovat 1-2x v intervalu 7-14 dnů
Rajče Plíseň bramborová, septorióza 2,3-2,7 l/ha               14

rajčat, čerň rajčatová
Ředkvička semenné porosty     Plíseň bělostná 2,3-2,7 l/ha               AT
Salát semenné porosty             Plíseň salátová 2,3-2,7 l/ha               AT
Slivoň                                       Puchrovitost slivoně 0,4%                          AT    při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení, před květem

opakovat za chladného počasí
Špenát setý semenné porosty   Skvrnitost listů špenátu 2,3-2,7 l/ha               AT
Třešeň, višeň                            Korové nekrózy                             0,2-0,35%                  AT    1. ošetření na počátku opadu listů, 2. ošetření za 10-14 dní, 3. ošetření

před rašením, max. 3x
Meruňka                                  Korové nekrózy                              2,0-3,5 l/ha               AT    při opadu listů, na počátku rašení, max. 3x
Jádroviny                                 Korové nekrózy                              2,0-3,5 l/ha               AT    při opadu listů, na počátku rašení, max. 2x
Okurka                                     Bakteriální skvrnitost okurek         2,3-2,7 l/ha               6
Zelenina tykvovitá                    Plíseň okurková 1,7-3,3 l/ha                6

OL = ochranná doba (dny)

Přípravek na ochranu rostlin

Údaje o použití - Návod k použití - indikace



Balení: Objem:
Datum výroby/číslo šarže/použitelné do

PE-HD kanystr, šroubový uzávěr; 20 litrů přípravku v 20 litrovém kanystru
uvedeno na obalu

Držitel rozhodnutí o povolení:
Výrobce: První distributor v ČR:

Montanwerke Brixlegg AG, Werkstrasse 1-3, A-6230 Brixlegg, Rakousko
Montanwerke Brixlegg AG, Werkstrasse 1-3, A-6230 Brixlegg, Rakousko; AgroProtec s.r.o., Dolní 549, 373 81 Kamenný Újezd.

Evidenční číslo přípravku: Doba použitelnosti přípravku:4605-0; 24 měsíců od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech při dodržení podmínek
skladování (skladovací teplota +5°C až +30°C). Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy
odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel
zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Výstražný symbol nebezpečnosti:

Upřesnění podmínek aplikace: V révě vinné
V chmelu

otáčivém
V borovici

V bramborách V broskvoni
V buku

V celeru
V cibuli a póru

V cukrovce

Ve fazolu pěstovaném na lusky Ve fazolu pěstovaném na zrno
V hrušni a jabloni

V jahodníku
V kmínu

V listnatých dřevinách
V modřínu

V semenných porostech mrkve a petržele
V ořešáku

V semenných porostech ředkvičky semenných porostech salátu
V slivoni

V semenných porostech špenátu
V třešni a višni

meruňce a jádrovinách V tykvovité zelenině a rajčeti
Rizika vzniku rezistence škodlivých organismů

a uvedení strategie pro předcházení vzniku rezistence:
Technologie aplikace:

Příprava aplikační kapaliny:

Čistění aplikačního zařízení:

Označení přípravku z hlediska
rizik pro necílové organismy a životního prostředí: SP1

SPe3
SPe3

SPe3
SPe3

SPe3

SPe3
Podmínky správného skladování:

Dodatkové informace společnosti Montanwerke Brixlegg AG:

POZOR! Signální
slovo: Varování

se přípravek Flowbrix používá v opakovaných aplikacích vždy
preventivně. Pozor na odrůdy citlivé na měď. Maximální počet aplikací: 4x. Postřikový interval: 7-14 dnů.

se přípravek používá proti plísni chmelové podle signalizace nebo preventivně v období od fáze kdy
rostliny dosáhly výšky 1/4 drátu do fáze polovičního vývoje hlávek (BBA 31-75). proti sypavkám rodu
Lophodormium se ošetřuje od počátku července a ošetření se 2-3 x opakuje v intervalu 10-14 dnů, proti červené
sypavce Mycosphaerella pini se zpravidla ošetřuje od poloviny května do konce června v intervalu 10-14 dnů.

se přípravek používá v opakovaných aplikacích vždy preventivně podle signalizace. se
přípravek aplikuje při nalévání pupenů. se přípravek aplikuje při prvním výskytu choroby, ošetření se
opakuje podle potřeby v intervalu 10-14 dnů. se přípravek aplikuje při prvním výskytu choroby zpravidla
do června, ošetření se opakuje podle potřeby v intervalu 7-14 dnů. se přípravek aplikuje při prvním
výskytu choroby zpravidla do června, ošetření se opakuje podle potřeby v intervalu 10-14 dnů. se
přípravek aplikuje při prvním výskytu choroby zpravidla od poloviny července. Ošetření se opakuje za 14 dnů.

se ošetření provádí do rozkvětu. se ošetření
provádí při vývinu pravých listů, ošetření se opakuje 1-2 x v intervalu 10-14 dnů. se ošetření
provádí na počátku květu, při dokvétání a na počátku růstu plodů. se ošetření provádí po sklizni,
opakovat podle potřeby v intervalu 10-14 dnů. se přípravek aplikuje na počátku tvorby květů nebo na
počátku květu. se přípravek aplikuje při prvním výskytu choroby, ošetření lze opakovat
podle potřeby v intervalu 10-14 dnů. se ošetření provádí po vyrašení, při prvním výskytu choroby,
opakovat podle potřeby v intervalu 10-14 dnů. se přípravek používá
před květem a po odkvětu. se ošetřuje po odkvětu, aplikaci opakovat 1-2 x v intervalu 7-14 dnů.

se přípravek aplikuje na počátku květu. V se
přípravek používá při prvním výskytu choroby, opakovat podle potřeby v intervalu 10-14 dnů. se ošetření
provádí při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení, před květem opakovat při chladném počasí.

při prvním výskytu choroby, opakovat podle potřeby v intervalu 10-14 dnů.
se 1. ošetření provádí na počátku opadu listů, 2. ošetření za 10-14 dní a 3. ošetření před rašením.

V se přípravek aplikuje při opadu listů a na počátku rašení.
se přípravek používá v opakovaných aplikacích vždy preventivně.

přípravek není ohrožen vznikem rezistence, je vhodný do
antirezistentních sledů. přípravek je možné aplikovat běžnými rosiči a postřikovači, které
zabezpečí rovnoměrnou aplikaci přípravku podle návodu. potřebná dávka
přípravku se vpraví za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněného z poloviny vodou, rozmíchá se a poté
doplní vodou na stanovený objem. Po aplikaci vypláchněte nádrž, čerpací a filtrační
systémy, rozvody a trysky čistou vodou (čtvrtina objemu nádrže), případně s přídavkem čistícího prostředku nebo
sody (3%). Při použití čistícího prostředku postupujte podle návodu k použití.

Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.
Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z
cest.Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Před použitím si
přečtěte přiložený návod k použití. Z hlediska ochrany ptactva, včel, suchozemských obratlovců, necílových
členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin nevyžaduje přípravek
klasifikaci. Při aplikaci do révy: Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné
pásmo 15 m vzhledem k povrchové vodě. Při aplikaci do polních plodin - zeleniny: Za účelem ochrany
vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k povrchové vodě. Při aplikaci do jabloní
ve výsadbách: Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m
vzhledem k povrchové vodě. Při aplikaci do hrušní ve výsadbách a jabloní a hrušní ve školkách: Za účelem
ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo 15 m vzhledem k povrchové vodě. Při aplikaci
do listnáčů a buku, modřínu a borovice: Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené
ochranné pásmo 20 m vzhledem k povrchové vodě. Při aplikaci do chmele, broskvoně, jádrovin a meruňky, slivoně,
třešní a višní: Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo 30 m vzhledem k
povrchové vodě. Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech
v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách od +5 °C do +30 °C odděleně od potravin, nápojů a
krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chránit před mrazem, vlhkem a přímým
slunečním svitem. Před použitím přípravku
pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z faktorů ležících mimo dosah kontroly výrobce
nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním a nebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.
Před otevřením láhve/kanystru proveďte homogenizaci obsahu mírným protřepáním celého obalu. Flowbrix je reg.
ochranná známka firmy Montanwerke Brixlegg AG, Werkstrasse 1-3, A-6230 Brixlegg, Rakousko.

Standardní věta o nebezpečnosti: H400 Pokyny pro

bezpečné zacházení: P273
P281

P391 P501

Doplňující informace (podle čl. 25 nařízení CLP -
příloha II nařízení CLP) EUH401

Označení z hlediska ochrany
zdraví člověka:

Bezpečnostní opatření
pro ochranu člověka a domácích zvířat: Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě aplikační
kapaliny a při aplikaci: Ochrana dýchacích
orgánů: Ochrana očí a obličeje: Ochrana těla:

Ochrana hlavy: Ochrana rukou:

Ochrana nohou: Další označení z hlediska
ochrany lidí:

Důležité upozornění:
Informace o první pomoci: První pomoc: Všeobecné pokyny:

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci:

První pomoc při zasažení kůže:

První pomoc při zasažení očí:

První
pomoc při náhodném požití:

Způsob likvidace obalu, neupotřebitelných zbytků, aplikační kapaliny a oplachových vod:

Vysoce toxický pro vodní organismy.

Zabraňte uvolnění
do životního prostředí. Používejte
požadované osobní ochranné prostředky.

Uniklý produkt seberte. Odstraňte
obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Dodržujte pokyny
pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské
zdraví a životní prostředí.

Před použitím si přečtěte přiložené
pokyny. Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití.

Při práci s přípravkem používejte schválené ochranné pomůcky.
není nutná. není nutná. celkový ochranný oděv z textilního

materiálu označený piktogramem" ochrana proti chemikáliím" podle ČSN EN 340 a nepromokavý plášť
s kapucí (turistická pláštěnka), popř. (míchání/ředění přípravku) plastová zástěra nebo zástěra z pogumovaného
textilu. čepice se štítkem nebo klobouk. gumové nebo plastové rukavice
označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN
374-1. gumové nebo plastové holínky podle ČSN EN ISO 20346.

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za
bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob. Po skončení
práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí (sprcha nebo koupel, umytí
vlasů) nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte/omyjte
mýdlovým roztokem nebo roztokem sody, popř. postupujte podle doporučení výrobce OOPP. Zbytky postřikové
kapaliny a oplachové vody se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů vod a recipientů povrchových vod. Přípravek není
hořlavinou. Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, eventuelně pískem a zeminou.
Vodu lze použít jen výjimečně, a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem, a pouze v případech, kdy je
dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí
a zejména aby nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod
a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu. Při sklizni hroznů ošetřených přípravkem Flowbrix, je nutné používat
základní ochranné pomůcky - pracovní oděv s dlouhými rukávy a dlouhými nohavicemi, ochranné rukavice.

Při požáru je nutno použít izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke
vzniku toxických zplodin. Projeví-li se zdravotní
potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety / štítku nebo
přívalového letáku. Přerušte expozici, opusťte zamořený
prostor, zajistěte tělesný i duševní klid; nenechte prochladnout. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou
pomoc / zajistěte lékařské ošetření. Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části
pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného
podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. Při otevřených
víčkách vyplachujte - zejména prostory pod víčky - čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou. Přetrvávají-li
příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření).

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li
křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu / popř. obal přípravku nebo
bezpečnostní list. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a
o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii)
konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, KLINIKA
NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575.

Zbytky postřikové
kapaliny a oplachované vody se zředí v poměru cca 1:5 vodou a beze zbytku vystříkají na ošetřovanou plochu,
nesmí však zasáhnout zdroje podzemních ani recipienty povrchových vod. Prázdné obaly od přípravku se po
důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené
dvojstupňovým spalováním s teplotou 1200 °C-1400 °C ve druhém stupni a čistěním plynných zplodin. Případné
zbytky přípravku se po eventuálním smísení s hořlavým materiálem (piliny) spálí ve spalovně stejných
parametrů jako pro obaly.


