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Postřikový fungicidní přípravek ve formě mikroemulze k ochraně cukrové řepy proti houbovým chorobám.

Přípravek na ochranu rostlin

®EMINENT 125 ME

Účinná látka a její obsah v přípravku: 125 g/l tetrakonazol , t.j. (RS)-2-(2,4-dichlorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-propyl-1,1,2,2-
tetrafluoretylether

Zdraví škodlivý

Xn

Nebezpečný pro životní prostředí

N

POZOR!

Podezření na karcinogenní účinky.

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Registrační číslo přípravku: 4544-0

Držitel rozhodnutí o registraci: ISAGRO S.p.A., Centro Uffici San Siro, Fabbricato D-ala 3, 20153 Miláno, Itálie, tel: 0039 (0)2 40 90 
12 76

Výrobce přípravku: ISAGRO S.p.A., Centro Uffici San Siro, Fabbricato D-ala 3, 20153 Miláno, Itálie

® Eminent je registrovaná ochranná známka společnosti ISAGRO S.p.A.

Právní zástupce držitele registrace v ČR: Agro Aliance s.r.o. 252 26 Třebotov 304, tel.: 257 830 137-8

Další nebezpečné látky (složky) obsažené v přípravku, které je třeba uvádět na obal/etiketu: docusat-natrium

láhev HDPE kapacita 1 litr (1,0 kg),  kanystr HDPE kapacita 5 litrů (5,4 kg) a 10 litrů (10,8 kg)

Datum výroby:

Číslo šarže:

uvedeno na obalu

uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při správném skladování v původních neporušených obalech a skladovací teplotě +5 až 
+35 °C.

Datum ukončení doby použitelnosti: uvedeno na obalu

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.

Balení a objem (čistá hmotnost):

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci 
vod splachem z farem a z cest).
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních 
makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.
Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod k použití!

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.
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Působení přípravku:

Eminent 125 ME je systemický fungicid s preventivními a kurativními účinky proti cerkosporióze řepy (Cercopora beticola) a padlí 
řepnému (Erysiphe betae). Přípravek se vyznačuje dlouhou dobou účinnosti. Zastavuje růst mycelia patogéna uvnitř ošetřené rostliny. 
Tetrakonazol rychle proniká do rostlin (během 4 hodin) a rozvádí se do všech ošetřovaných rostlinných buněk. To vede k významnému 
stupni ochrany nejen ošetřených částí rostlin, ale i nově narůstajících částí rostlin po postřiku.

Plodina, oblast 
použití, předmět

Škodlivý organismus 
nebo účel použití

Aplikační 
dávka 

přípravku

Dávka 
aplikační 
kapaliny

Ochranná
 lhůta 
(dny)

Poznámka

Údaje o použití:

cukrovka cerkosporióza řepy,
padlí řepné

0,8 l/ha 400 – 600 l/ha 30 max. 2x

Ošetření zahajte, když se objeví první příznaky choroby.
Přípravek je možné aplikovat běžnými aplikačními zařízeními pro plošný postřik, které zabezpečí přesné a rovnoměrné dávkovaní.
Přípravek nelze použít v množitelských porostech cukrovky.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně ú.l. typu azolu, po sobě bez přerušení 
ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co 
nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY: Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny 
vodou, potom se důkladně rozmíchá a voda se doplní na stanovený objem. Případně se použije předmíchacího zařízení, pokud je jím stroj 
vybaven. Po namíchání se udržuje míchací zařízení stále v provozu. Aplikační tekutina musí být spotřebována během 2 hodin od přípravy.

ČIŠTĚNÍ APLIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ: Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže 
postřikovače) případně s přídavkem čistícího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čistících prostředků postupujte dle 
návodu na jejich použití.

Upřesnění podmínek aplikace:

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci 
vod splachem z farem a z cest).
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních 
mikroorganismů, půdních makroorganismů a necílových rostlin.

Podmínky správného skladování:

Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách +5 až +35 °C odděleně 
od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek.
Chránit před mrazem a přímým slunečním svitem. Při správném skladování v původních neporušených obalech je doba použitelnosti 
přípravku 2 roky od data výroby. Výrobce nepřebírá záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku.

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

Použité, prázdné obaly od přípravku se důkladně vypláchnou vodou, která se následně použije pro přípravu aplikační kapaliny. Poté se 
předají do sběru k recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené dvojstupňovým spalováním s teplotou 1100 °C ve druhém stupni 
a čištěním plynných zplodin. Stejným způsobem je nutno likvidovat nepoužitelné zbytky přípravku. Případné zbytky oplachové kapaliny 
nebo postřikové jíchy se zředí vodou v poměru 1:5 a beze zbytku vystříkají na předtím ošetřenou plochu. Nesmí však zasáhnout zdroje vod 
podzemních ani recipienty vod povrchových.

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a domácích zvířat:

Ošetření se smí provádět jen za bezvětří nebo mírného vánku a v tom případě ve směru po větru od pracujících. Při práci a po ní až do 
svlečení ochranného oděvu a důkladného omytí celého těla teplou vodou a mýdlem není dovoleno jíst, pít a kouřit! Při manipulaci nutno 
zamezit potřísnění kůže a vniknutí přípravku do očí, nejíst, nepít a nekouřit a nevdechovat aerosol přípravku. Při práci s přípravkem je 
nutné používat schválené ochranné pomůcky. Protichemický ochranný oděv z tkaného textilního materiálu (ČSN EN 14605+A1 nebo podle 
ČSN EN 13034+A1), uzavřené brýle nebo ochranný obličejový štít (ČSN EN 166), ústenku z filtračního materiálu (ČSN EN 149+A1) nebo 
polomasku z filtračního materiálu (ČSN EN 149+A1), čepici se štítkem nebo klobouk, gumové nebo plastové rukavice označené 
piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1, gumové nebo 
plastové holinky (ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347). Při ředění přípravku navíc používejte zástěru z PVC nebo 
pogumovaného textilu.

Opatření při požáru:

Přípravek je formulován jako mikroemulze a není hořlavý. Eventuelní požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, oxidem 
uhličitým nebo pískem či zeminou. Vodu použít jen výjimečně, a to pouze ve formě jemné mlhy, nikdy ne silným proudem a jen tehdy, kdy 
je dokonale zabezpečeno, že kontaminovaná hasební voda nemůže uniknout z prostoru požářiště do okolí, zejména nesmí proniknout do 
veřejné kanalizace, spodních vod, recipientů povrchových vod a nesmí zasáhnout zemědělskou půdu. Při požárním zásahu musejí být 
použity izolované dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin jako jsou COx, NOx, HCl, a HF.

První pomoc:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového 
letáku.

Při nadýchání aerosolu při aplikaci:

Přerušte expozici, odveďte postiženého mimo zamořený prostor, zajistěte tělesní i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte 
lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.
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Při zasažení kůže:

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 zasažení očí:

Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají –li příznaky 
(zarudnutí, pálení), neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření).

Při náhodném požití:

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 (TIS) Na 
bojišti 1, 128 08  Praha 2: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Dodatková informace firmy Isagro S.p.A.

Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem na použití.
Společnost Isagro S.p.A. nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím či skladováním přípravku.
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