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  PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN  
Regulátor růstu a vývoje.

CZ

Formulace: rozpustný koncentrát (SL)

Účinná látka: gibereliny  GA4 / GA7  10 g/L

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani 
nekuřte
P405 Uchovávejte v uzamčené místnosti
P420 Skladujte odděleně od ostatních materiál 

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyva-
rovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí 

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.  
(Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / 
Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.

SPo2 Veškerý ochranný oděv po použití vyperte.Přípravek 
nevyžaduje specifi cká opatření z hlediska ochrany 
ptactva, vodních organismů, suchozemských obratlovců, 
včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a 
půdních mikroorganismů a necílových rostlin.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik 
pro člověka a životní prostředí. Přípravek není vyloučen z 
použití v ochranném pásmu II stupně zdrojů podzemních a 
povrchových vod.

Evidenční číslo: 4856-0

Datum výroby: uvedeno na obalu
Číslo šarže: uvedeno na obalu
Doba použitelnosti: 1 roky od data výroby, teplota 
skladování +5 až +30°C.

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na 
trh po dobu 1roku, jestliže se prokáže na základě analýzy 
odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlast-
nosti 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.

Rozsah registrovaného použití:
1)
Plodina, 
oblast 
použití

2) 
Škodlivý 
orga-
nismus, 
jiný účel 
použití

Dávkování, 
mísitelnost

OL 3)
Poznámka

jabloň

zlepšení 
tržních 
vlastností 
– redukce 
rzivosti 
slupky 
jablek

0,5 – 1 L/ha AT

AT- ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace 
(poslední aplikace) a sklizní.

Pokyny pro aplikaci:
Nižší aplikační dávka se použije v případě optimálních 
vegetačních a aplikačních podmínek.   
Vyšší aplikační dávka se použije při vyšším výskytu rzivosti. 

Aplikační termín: od BBCH 67, tj. konec květu, 2/3 korun-
ních plátků opadaných
Počet aplikací: max. 4x
Interval mezi aplikacemi: 10 dní
Dávka vody: 500 -1000l/ha

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit redukci květů jabloní, a 
to především, když jsou jabloně významně stresovány jinými 
faktory.

Citlivost odrůdy ošetřované kultury konzultujte s držitelem 
povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek neošetřuje rostlinný materiál určený k množení.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením 
schválenými aplikátory.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do 
nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. 
Poté za stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem. 
Připravte si takové množství aplikační kapaliny, které 
spotřebujete. Při přípravě směsí je zakázáno míchat koncen-
tráty, přípravky se do nádrže vpravují odděleně. 

Čištění aplikačního zařízení
Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a 
opakovaně (min. 2x) vypláchněte vodou (vždy min. čtvrtinou 
objemu nádrže postřikovače), případně čistícím přípravkem 
Agroclean v souladu s návodem na jeho použití. Nevypla-
chujte v dosahu zdrojů podzemních a recipientů povrchových 
vod!
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit 
poškození následně ošetřovaných rostlin. 

Způsob likvidace obalů, neupotřebitelných zbytků, 
postřikové kapaliny a oplachových vod:
Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy 
zdroje spodních vod a recipienty povrchových vod. 
Prázdné obaly od přípravku se vypláchnou a po znehodnocení 
se předají k recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně, 
vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 - 
1400°C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin. 
Stejným způsobem je po nasáknutí do vhodného materiálu 
(piliny) nutno likvidovat aplikačně již nepoužitelné zbytky 
přípravku. Oplachovou vodu po čištění obalů použít na 
přípravu aplikační kapaliny. 
Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody zřeďte vodou 
v poměru 1:5 a beze zbytku vystříkejte na ošetřovaném 
pozemku, nesmějí však být zasaženy zdroje podzemních a 
recipienty povrchových vod. Případné zbytky přípravku se 
spálí ve spalovně stejných parametrů jako v případě obalů. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a 
aplikaci: 
Ochrana dýchacích orgánů : není nutná
Ochrana rukou :  gumové nebo plastové 
 rukavice označené pikto-
 gramem pro chemická   
 nebezpečí podle ČSN 
 EN 420+4A1 s uvedeným   
 kódem podle přílohy A k 
 ČSN EN 374-1.
Ochrana očí a obličeje:  není nutná 
Ochrana těla: celkový pracovní/
 ochranný oděv z textilního   
 materiálu např. podle ČSN 
 EN 14605+A1 nebo podle   
 ČSN EN 13034+A1, popř.   
 podle ČSN EN ISO 13982-1  
 nebo jiný ochranný oděv ozn 
 ačený piktogramem „ochrana 
 proti chemikáliím“ podle ČSN  
 EN 340  
Dodatečná ochrana hlavy: není nutná
Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná   
 obuv (např. gumové nebo   

 plastové holínky) podle ČSN  
 EN ISO 20346 nebo ČSN EN  
 ISO 20347 (s ohledem na   
 práci v zemědělském terénu)
Společný údaj k OOPP:  poškozené OOPP ( např.   
 protržené rukavice) je třeba   
 vyměnit.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, vždy 
ve směru větru od dalších osob.  
Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších 
OOPP a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.
Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak 
pracovní/ ochranný oděv a OOPP před dalším použitím 
vyperte, resp. očistěte (ty OOPP, které nelze prát, důkladně 
očistěte/ umyjte alespoň teplou vodou a mýdlem/pracím 
práškem). U textilních prostředků se při jejich praní/ 
ošetřování/ čištění řiďte piktogramy/symboly, umístěnými 
zpravidla přímo na výrobku. 
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku 
nepoužívejte kontaktní čočky. 
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

První pomoc:
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo 
v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu 
informace ze štítku nebo příbalového letáku.
Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou, nevyvoláve-
jte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek, 
popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.
Při zasažení očí:  Nejdříve odstraňte kontaktní čočky, pokud 
je používáte a současně při otevřených víčkách alespoň 15 
minut vyplachujte – zejména prostory pod víčky – vodou, 
nejlépe pokojové teploty. Rychlost poskytnutí první pomoci 
při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. 
Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení, pocit cizího 
tělesa v oku apod.) i po vymývání vyhledejte odbornou 
lékařskou pomoc, kterou je třeba vyhledat vždy, jestliže byly 
zasaženy oči s kontaktními čočkami. Kontaminované kon-
taktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat.
Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené 
části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, 
pokožku dobře opláchněte. Při přetrvávajícím podráždění 
vyhledejte lékařskou pomoc.
Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, 
zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, 
vyhledejte lékařskou pomoc.
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 :   
Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Držitel rozhodnutí o povolení / 
výrobce přípravku:  

Balení: 
  1 l HDPE láhev

Distributor pro ČR:

AgroProtec s.r.o., 
Dolní 549, 373 81 Kamenný Újezd,
 tel.: 387 201 995, fax: 387 201 995, 

e-mail: info@agroprotec.cz

Obsah: 
1 litr přípravku v 

1 lirové láhvi
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