
Postřikový systémový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu 
k ochraně jabloní proti strupovitosti jabloně a padlí jabloňovému jabloňovému, révy 
vinné proti padlí révovému, ovocných a okrasných školek proti padlí

Účinná látka:  100 g/l (10 % hmot.) tetrakonazol
NEBEZPEČÍ  Zdraví škodlivý při požití.  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit 
smrt.  Dráždí kůži.  Způsobuje vážné podráždění očí.  Může způsobit ospalost nebo závratě. 
 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  PŘI POŽITÍ: Okamžitě 
volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...  NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  Přetrvává-li 
podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  Uniklý produkt seberte.  Odstraňte obsah/obal 
v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.   Pro profesionální uživatele.  Před použitím 
si přečtěte přiložený návod k použití.  SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte 
aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). 
 SPa1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku 
ze skupiny azolů v révě vícekrát než 2x a v jádrovinách vícekrát než 4x za rok.  Přípravek není vyloučen 
z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.  Dodržujte pokyny pro 
používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.  Další nebezpečné látky (složky) 
obsažené v přípravku, které je třeba uvádět na obal/etiketu: solventní nafta (ropná), těžká aromatická; 
aminy, tálový alkyl, ethoxylované; naftalen; kalcium-dodecylbenzensulfonát 

 Číslo povolení:  4388-1 
  Držitel rozhodnutí o povolení: ISAGRO S.p.A., Centro Ufficio San Siro, Fabbricato D-ala 3, Via Caldera, 

21, 20153 Milano, Itálie, tel.: 0039 (0)2 40 90 12 76
  Výrobce přípravku: ISAGRO S.p.A., Centro Ufficio San Siro, Fabbricato D-ala 3, Via Caldera, 21, 

20153 Milano, Itálie
  Právní zástupce držitele rozhodnutí o povolení:  Agro Aliance s.r.o., 252 26 Třebotov 304, 

tel.: 257 830 137
 Balení a objem (čistá hmotnost): 1 l láhev HDPE/EVOH  (0,94 kg)
 Číslo šarže: uvedeno na obalu  Datum výroby: uvedeno na obalu 
 Doba ukončení použitelnosti: uvedeno na obalu 
  Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 až +30 °C.  Přípravek, u něhož prošla 

doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovída-
jícího 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.
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PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN
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