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PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN 
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. 

 

Bulldock® 25 EC 
Postřikový insekticidní přípravek ve formě tekutého emulgovatelného koncentrátu (EC) proti savým a 
žravým škůdcům v řepce olejce, cukrovce, bramborách, pšenici, ječmeni, žitu, tritikale, ovsu, zelí, 
květáku a kapustě. 
 
Profesionální uživatel. 
 
Název a množství účinné látky: 25,8 g/l beta-cyfluthrin; 2,7 % hm.  
Název nebezpečné látky:  uhlovodíky C10, aromatické, < 1% naftalenu, undekan-1-ol, 

ethoxylovaný (1<mol  EO<2,5) 
 

Označení přípravku: 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Držitel povolení/Právní zástupce:  Nufarm GmbH & Co KG, St Peter Strasse 25, 4021, 
   Linz, Rakousko, tel.: +43 70 6918-0 
Osoba odpovědná za konečné  
balení a označení nebo za konečné  
označení přípravku na ochranu rostlin:  Nufarm GmbH & Co KG, St Peter Strasse 25, 4021, 
   Linz, Rakousko 
Evidenční číslo přípravku:  4573-2 
Číslo šarže:   uvedeno na obalu  
Datum výroby formulace:   uvedeno na obalu 
Doba použitelnosti:  2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C  
   až +30 °C 
Množství přípravku v obalu:   1 l; 5 l; 10; 20 l 
 

NEBEZPEČÍ 
H304  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 
H318  Způsobuje vážné poškození očí. 
H302+H332  Zdraví škodlivý při požití nebo vdechování. 
H315 Dráždí kůži. 
H410  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
P102  Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P210  Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. 
 –  Zákaz kouření. 
P243  Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. 
P261  Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. 
P270  Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 
P280  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 
 brýle/obličejový štít. 
P331  NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a 
 ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout 
 snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P501  Odstraňte obal/obsah předáním oprávněné osobě. 
EUH401  Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali 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). 
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Způsob působení: 
Insekticidní přípravek Bulldock 25 EC obsahuje účinnou látku beta-cyfluthrin. Jedná se o 
nesystémovou pyretroidní účinnou látku, které působí jako kontaktní a požerový jed. Spektrem 
účinnosti přípravku je soubor savého a žravého hmyzu. 
 
Návod k použití: 

1) Plodina, 
oblast použití 

2) Škodlivý 
organismus,   
 jiný účel použití 

Dávkování,  
mísitelnost  

OL 
3) Poznámka  
 

brambor mandelinka 
bramborová 

0,3 l/ha 
200-400 l vody/ha 

28 2) maximálně 1 aplikace  
3) pozemně 

cukrovka mšice 0,3 l/ha 
200-400 l vody/ha 

28 2) maximálně 1 aplikace  
3) pozemně 

ječmen, oves, 
pšenice, tritikale, 
žito 

kohoutci rodu 
Oulema, mšice 

0,3 l/ha 
200-400 l vody/ha 

56 2) maximálně 1 aplikace  
3) pozemně 

kapusta, květák, 
zelí 

žraví škůdci 0,3 l/ha 
200-600 l vody/ha 

7 2) maximálně 3 x, 
3) pozemně 

řepka olejka 
 

blýskáček řepkový 0,2 l/ha 
200-400 l vody/ha 

56 1) na nekvetoucí porost 
2) maximálně 1 aplikace 
3) pozemně 

řepka olejka 
 

dřepčík olejkový, 
krytonosec čtyřzubý, 
krytonosec řepkový 

0,3 l/ha 
200-400 l vody/ha 

56 1) na nekvetoucí porost 
2) maximálně 3 ošetření 
za vegetaci 
3) pozemně 

 
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní. 
 
Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových 
organismů a složek životního prostředí: 
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 
20 m vzhledem k povrchové vodě. 
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje 
ošetřovaného pozemku. 
 
Přípravek je nebezpečný pro členovce Typhlodromus pyri a Coccinella septempunctata. 
Zvlášť nebezpečný pro včely. Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. 
Neaplikujte na kvetoucí plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte na místech, na nichž 
jsou včely aktivní při vyhledávání potravy. 
 
Další omezení: 
Otvírání obalů a přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách s 
dostatečným přísunem čerstvého vzduchu. 
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.  
Při aplikaci se vždy doporučuje použít traktor s uzavřenou kabinou pro řidiče. 
Postřik nesmí zasáhnout okolní porosty. 
Vstup na ošetřený pozemek je možný druhý den po aplikaci. 
Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí 
nejezte, nepijte a nekuřte. 
Po odložení osobních ochranných pracovních prostředků se osprchujte. 
Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak po skončení práce ochranný oděv vyperte 
a OOPP očistěte. 
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. 
Zajistěte na místech/pracovištích, kde se nakládá s koncentrovaným přípravkem, dostatek čisté vody 
pro případnou první pomoc pro výplach očí. 
 
 
Příprava aplikační kapaliny: 
Uvedeno v bodu: Další údaje a upřesnění. 
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Čištění zařízení pro aplikaci přípravku: 
Uvedeno v bodu: Další údaje a upřesnění. 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky: 
Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a aplikaci:  
Ochrana dýchacích orgánů: vždy při otvírání obalů a ředění přípravku: vhodný typ filtrační  
    polomasky proti plynům a částicím podle ČSN EN 405+A1 (typ  
    FFP2 nebo FFP3) nebo jiná polomaska/obličejová maska např.  
    podle ČSN EN 140 nebo ČSN EN 136, s vhodnými filtry (např.  filtry 
    typ A) podle ČSN EN 143; 
 v ostatních případech: není nutná, je-li práce prováděna ve 
 venkovních prostorách  
Ochrana rukou:   gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická 
    nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s  kódem podle ČSN EN ISO 374-1 
Ochrana očí a obličeje:  ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166 
Ochrana těla:   celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo  
    podle ČSN EN 13034+A1 nebo jiný ochranný oděv označený  
    grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 
    13688 
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 na v zemědělském terénu) 
Společný údaj k OOPP:  Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je nutné urychleně 
    vyměnit. 
Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče (typu 3 nebo 4 podle 
ČSN EN 15695-1), pak OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice a 
brýle pro případ poruchy zařízení. 
 
Informace o první pomoci: 

Všeobecné pokyny:  

Vždy při požití a Vždy při zasažení očí neředěným přípravkem nebo projeví-li se přetrvávající 

zdravotní potíže (dýchací potíže, kašel, nevolnost, ospalost, závratě, podráždění kůže nebo 

přetrvávající mravenčení/brnění kůže apod.), nebo v případě pochybností urychleně kontaktujte 

lékaře. 

Při bezvědomí nebo snížením vnímaní uložte postiženého do zotavovací (dříve stabilizované) polohy 

na boku, s mírně zakloněnou hlavou, uvolněte oděv a dbejte o průchodnost dýchacích cest. 
První pomoc při nadýchání:  
Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Nebo dopravte postiženého mimo ošetřovanou 
oblast. Zajistěte tělesný i duševní klid. 
První pomoc při zasažení kůže:  
Odložte urychleně kontaminovaný/nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou 
vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte. 

První pomoc při zasažení očí:  
Vyplachujte oči cca 15 minut při násilím široce rozevřených víček čistou tekoucí vodou a současně 
odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Rychlost poskytnutí první 
pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Kontaminované kontaktní čočky 
nelze znova používat a je třeba je zlikvidovat. 
První pomoc při náhodném požití:  
Nikdy nevyvolávejte zvracení.  Ústa vypláchněte vodou (pouze je-li postižený při vědomí). Okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc.  
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte 
mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku (s informací, že se jedná o přípravek na bázi 
syntetického pyrethroidu) a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i eventuální 
následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě 224 
919 293 nebo 224 915 402. 
 
Skladování: 
Přípravek skladujte v uzavřených neporušených originálních obalech v uzamčených, suchých a 
větratelných skladech při teplotách +5 °C až +30 °C. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů, krmiv, 
hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem a přímým 
slunečním svitem. 
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Likvidace obalů a zbytků: 
Zákaz opětovného použití obalu. 
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 - 1400 °C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin. Případné zbytky přípravku se 
po eventuálním nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně stejných parametrů jako 
pro obaly. 
 
Další údaje a upřesnění: 
V zelí, kapustě a květáku se přípravek aplikuje při výskytu škůdce nebo při objevení prvních příznaků 
poškození žravými škůdci maximálně 3 x za vegetaci v intervalu 10-14 dnů. 
 
V řepce olejce se přípravek aplikuje proti blýskáčku řepkovému podle signalizace od začátku 
prodlužovacího růstu do počátku květu. Neaplikovat na kvetoucí porost! Proti dřepčíku olejkovému, 
krytonosci řepkovému a krytonosci čtyřzubému provádíme aplikaci podle signalizace. 
 
V pšenici, ječmenu, žitě, tritikale a ovsu se přípravek aplikuje proti mšicím podle signalizace 
zpravidla při jejich výskytu od období sloupkování do květu při respektování ochranné lhůty přípravku. 
Proti kohoutkům se ošetření provádí při zjištění prvních příznaků poškození. 
 
V cukrovce se přípravek aplikuje proti první nebo druhé generaci škůdce podle signalizace při 
překročení prahu škodlivosti. 
 
V bramborách se přípravek aplikuje proti mandelince bramborové v době maxima líhnutí larev, 
obvykle když v porostu převažují larvální stádia L1 až L3. 
 
Příprava aplikační kapaliny: 
Odměřené množství přípravku za stálého míchání vlijte do nádrže postřikovače naplněné do 
poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. 
 
Čištění zařízení pro aplikaci přípravku: 
Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek, 
musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku 
podle následujícího postupu: 
1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu 
nádrže postřikovače), po dobu alespoň 10 minut. 
2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou 
objemu nádrže postřikovače), s přídavkem čistícího prostředku. V případě použití čistících 
prostředků postupujte dle návodu na jejich použití. 
3) Opakujte postup podle bodu “2” ještě 2x. 
4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování. 
 
Držitel povolení a právní zástupce nepřebírají žádnou zodpovědnost za ztráty a škody způsobené 
nesprávným skladováním a použitím přípravku, případným mícháním nebo sekvenčním použitím s 
jinými přípravky jinak než v souladu s doporučeným použitím v této etiketě a v platném Seznamu 
povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin, taktéž ani za následky vyplývající z 
použití přípravku během anebo před vznikem mimořádných povětrnostních podmínek, anebo při 
ošetření odrůd, o kterých není držiteli rozhodnutí o povolení/právnímu zástupci známo, že jsou 
mimořádně citlivé na poškození způsobené přípravkem. 
 
® ochranná známka společnosti NUFARM GmbH & Co KG 
 
 


