
Na zabránenie vzniku 
rezistencie nepoužívajte prípravok s touto 

alebo príbuznou účinnou látkou  (syntetický pyrethroid) 
po sebe bez prerušenia ošetrením iným insekticídom s odlišným 

mechanizmom účinku. 

VPLYV NA ÚRODU
Prípravok DECIS AL neovplyvňuje senzorické vlastnosti úrody, ani nemá nega-
tívny vplyv na procesy jej spracovania.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY
Nebol pozorovaný žiadny negatívny vplyv na následné, náhradné a susediace 
plodiny. Prípravok DECIS AL nepredstavuje riziko pre následné, náhradné a su-
sediace plodiny za predpokladu správnej techniky aplikácie.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY
Použitie prípravku DECIS AL v súlade s odporúčaniami uvedenými v tejto 
etikete nepredstavuje zvýšené riziko pre užitočné a iné necieľové organizmy.

ODPORÚČANIA A MOŽNÉ RIZIKÁ VO VZŤAHU K ŽIVOTNÉMU PRO-
STREDIU
Zabráňte kontaminácii vody prípravkom alebo jeho obalom. Postrek vykoná-
vajte smerom od vodných nádrží alebo tokov. Pred postrekom odstráňte alebo 
zakryte akvária. Nebezpečný pre včely. Neaplikujte v dobe ich aktivity!

SKLADOVANIE
Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v suchých, vetrateľných 
priestoroch pri teplotách od + 5 do + 30°C oddelene od potravín, nápojov, 
krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. 
Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dá-
tumu výroby. 
Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV
Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale a prázdne obaly zneškodnite 
ako nebezpečný odpad uložením do vyhradených kontajnerov určených na 
tento účel obecným, alebo mestským úradom. Obaly od prípravku sa nesmú 
znovu používať na akékoľvek iné účely! 
Použité náradie, nástroje, zariadenia a ochranné pomôcky asanujte 3% rozto-
kom uhličitanu sodného (sódy) a opláchnite vodou.

může být použito
/môže byť použité

nejlepší čas 
/ najlepší čas

Přípravek na 
ochranu rostlin pro neprofesionální 
použití. / Prípravok na ochranu rastlín pre 
neprofesionálnych používateľov.
CZ Insekticidní přípravek k přímému použití ve formě kapaliny 
k aplikaci bez ředění (ready for use) určený k ochraně zeleniny 

a ovocných stromů proti savým a žravým škůdcům.
SK Postrekový insekticídny prípravok na priame použitie bez riedenia určený 

na ochranu zeleniny a ovocných stromov proti cicavým a žravým škodcom.
Účinná látka: deltamethrin (ISO) 0,0075 g/l (0,00075 % hm).

CZ Varování  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH208	 Obsahuje	směs	isothiazolonů.	Může	vyvolat	alergickou	reakci.
EUH401	 	Dodržujte	pokyny	pro	používání,	abyste	se	vyvarovali	rizik 

pro	lidské	zdraví	a	životní	prostředí.
SPo5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

SK Pozor  
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 208  Obsahuje 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3-one/ 2-methyl-isothiazol-3-one. Môže vyvolať 

alergickú reakciu.
EUH 401  Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné 

prostredie.
P101  Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.
Dodržujte návod na použitie!
Držitel rozhodnutí o povolení/Držiteľ autorizácie: SBM Développement S.A.S., Les 4 M, 111 Chemin 
du Petit Bois, 691 30 ECULLY Francie/Francúzska republika.
Výrobce/Výrobca: Bayer S.A.S., 16 rue, Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, Francie/Francúzska republika.
Právní zástupce v ČR, dodavatel/Dodávateľ: SBM Life Science s.r.o., Bucharova 2657/12, budova C, 
158 00 Praha 5, tel. 226 226 346.
DECIS® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer AG.
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CZ Evidenční číslo: 5029-1, Balení a obsah: PET lahev s mechanickým rozstřikovačem 1 l 
Datum výroby / Číslo šarže: uvedeno na obalu SK Číslo autorizácie: 17-00151-MB
Balenie: 1 l PET fľaša s rozprašovačom

Dátum výroby / Číslo šarze: 
        uvedené na obale

GHS09
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CZ Působení přípravku
Deltamethrin, účinná látka přípravku Decis AL, je světlostálý synte-

tický pyrethroid. Hubí škůdce jako dotykový a požerový jed. Nemá systémový 
účinek, proto je třeba, aby byly při aplikaci rovnoměrně zasaženy všechny části 

rostlin. Účinkuje i při nižších teplotách. Při vysokých aplikačních teplotách (nad 24°C) se 
účinnost pyrethroidních účinných látek může snižovat. V těchto případech je vhodné apli-

kovat po poklesu teplot, obvykle časně ráno nebo později večer. Decis AL účinkuje proti savým 
a žravým škůdcům jako jsou mšice, molice, ploštice, vrtule, mery, housenky, brouci a motýli.

Plodina
Škodlivý 

organismus OL (dny) Poznámka
rajče, paprika, okurka, cuketa, 
baklažán ve sklenících

sa
ví 

a
žra

ví 
šk

ůd
ci

3 max. 4 aplikací po 7 dnech

rajče, paprika, okurka, cuketa 
v zahradách

3 max. 3 aplikací po 7 dnech

hrách na lusky, fazol 7 max. 2 aplikací po 14 dnech
brokolice, květák, kapusta, zelí 
čínské, kapusta kadeřavá 

14 max. 3 aplikací po 14 dnech

kapusta růžičková, zelí 7 max. 2 aplikací po 7 dnech
salát, štěrbák zahradní (endivie), 
salát hlávkový, řeřicha

7 max. 3 aplikací po 7 dnech

jahodník 3 max. 2 aplikací po 14 dnech
jabloň, hrušeň, třešeň, slivoň 7 max. 3 aplikací po 14 dnech
pór, ředkev, kedluben, ředkvička 7 max. 3 aplikací po 14 dnech
brambor 7 max. 3 aplikací po 14 dnech
špenát, 
kukuřice cukrová

3 max. 3 aplikací po 14 dnech

kořeninové rostliny a koření 7 max. 1 aplikace
meloun, meloun vodní 3 max. 2 aplikace po 14 dnech

OL - ochranná lhůta je doba mezi poslední aplikací a sklizní
AT - jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují
Přípravek ve formě „ready for use“ se aplikuje ručně postřikem pomocí postřikovací trysky na 
PET lahvi do skanutí z povrchu rostlin.  Před použitím láhev důkladně protřepejte. Otočte trysku 
do posice „postřik“. Postřikujte důkladně listy a stonky ze vzdálenosti 15-30 cm do takové míry, 
aby nedocházelo ke stékání (do skanutí – na listech se tvoří kapky). Ošetřete celou rostlinu 
včetně spodní strany listů. Opakujte podle potřeby po 7 – 14 dnech do vymizení škůdců (viz 
tabulka výše).
Doba použitelnosti:
2 roky od data výroby při správném způsobu skladování v originálních neporušených 
obalech (teplota skladování +5 až +30 °C).

 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!
 
Pri práci s prípravkom používajte ochranný odev a gumové rukavice . V prípade poško-
denia alebo kontaminácii vnútri je rukavice potrebné vymeniť.
Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou 
a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci si dôkladne umyte ruky a prípadne ďalšie 
časti tela pokiaľ mohli prísť do kontaktu s postrekom vodou a mydlom. Zabráňte prístupu 
deťom a domácim zvieratám k ošetreným plochám, pokiaľ postrek nezaschne.
Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujú-
cich. Postreková kvapalina nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

PRVÁ POMOC
Po nadýchaní: Dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte 

zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo. Vyhľadajte 
lekársku pomoc.

Po požití: Vypláchnite ústa a podajte vodu k napitiu v malých dúškoch.
NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku 
pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu.

Po zasiahnutí 
očí:

Okamžite vyplachujte veľkým množstvom vody aj pod viečkami po 
dobu najmenej 15 minút. Pokiaľ sú nasadené kontaktné šošovky, 
vyberte ich po prvých 5 minútach a potom pokračujte vo vyplachovaní 
očí. Teplá voda môže zvýšiť subjektívny pocit vážnosti podráždenia/ 
parestézie. Nie je to príznak systémovej otravy. Aplikujte ukľudňujúce 
očné kvapky, v prípade potreby anestetické očné kvapky. Ak sa vyvinie 
a pretrváva podráždenie, vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí 
pokožky:

Pokožku ihneď umývajte vodou a mydlom aspoň 15 minút. Teplá voda 
môže zvýšiť subjektívny pocit vážnosti podráždenia/ parestézie. Nie 
je to príznak systémovej otravy. V prípade podráždenia aplikujte olej 
alebo pleťové mlieko s vitamínom E. Pokiaľ symptómy pretrvávajú, 
vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku 
a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným 
toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č.: 02/54 77 41 66).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠET-
KÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA 
RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY
Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam autorizova-
ných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný 
obchod, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje 

o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo 
následnú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE
Účinná látka deltamethrin patrí do skupiny pyretroidov 

(IRAC CODE: 3A). 
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použitie do kapusty čínskej, 
čerešne, slivky a kalerábu a objem 8,4 L / 100 m2 pre 

použitie do endívie.
Neošetrujte za silného slnečného žiarenia a v období kvitnutia.

Interval medzi aplikáciami:
7 dní  - paprika (skleníky), uhorka (skleníky a voľné plochy), cuketa (skleníky a voľné plochy), 
baklažán (skleníky), rajčiak (skleníky a voľné plochy) , kel ružičkový, kapusta  hlávková, šalát 
žerucha, valeriánka poľná, endívia  
14 dní - hrach, fazuľa (zelená), brokolica,  karfiol, kapusta čínska, jabloň, hruška, čerešňa, 
slivka, jahoda, pór, kaleráb, reďkovka, zemiak, kukurica cukrová, melón cukrový (skleníky), 
dyňa červená (skleníky) 
Ochrana zeleniny a skleníkových kultúr – prípravok aplikujte pri prvých príznakoch 
výskytu škodcu. Podľa potreby je možné ošetrenie opakovať po 7 – 14 dňoch v závislosti 
na plodine. Neprekračujte maximálny počet ošetrení uvedený v tabuľke! V prípade potreby 
použite alternatívny prípravok.

Jablone – proti húseniciam, méram a voškám aplikujte na jar, v období rašenia púčikov. 
Proti vijačke, obaľovačovi jablčnému a bzdochám ošetrujte v  polovici júna. Opakujte po 3 
týždňoch. V prípade výskytu obaľovača je možné ďalšie ošetrenie vykonať koncom júla.
Hrušky – proti mére hruškovej (prezimujúce dospelce, vajíčka a larvy) ošetrujte pred kvitnu-
tím a neskôr podľa potreby po odkvitnutí. Neošetrujte počas kvitnutia!
Slivky – proti obaľovačovi slivkovému ošetrujte v polovici júna a opakujte po 3 týždňoch.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie 
v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových 
kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Z 1 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný osobitne 
pre prežúvavce.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo 
koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 1 Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.
V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!
Uložte mimo dosahu zvierat!

Nepoužívajte v blízkosti studní, studničiek a prameňov využívaných pre individuálne 
zásobovanie alebo občasné využitie na pitné účely! Dodržiavajte vzdialenosť 
minimálne 5 m. Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte 
ochrannú zónu! Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich 
a stojatých vôd vo voľnej prírode!
Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na 
použitie! Nevylievajte prípravok do verejnej kanalizácie!
Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami – dodržte 
ochrannú dobu! 

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.
Upřesnění podmínek aplikace
Ošetření neprovádějte za silného slunečního svitu a v době květu.
• Ochrana zeleniny a skleníkových kultur - aplikace se provádí při prvních příznacích 
výskytu škůdců. Dle potřeby je možno ošetření opakovat (zejména proti molicím) po 7 – 14 
dnech v závislosti na plodině. Nepřekračujte maximální počet ošetření uvedený v tabulce. 
Před	 ošetřením	 okrasných	 rostlin	 ověřte	 citlivost	 na	menším	 počtu	 rostlin	 nebo	 na	menší	
ploše.
• Jabloně – proti housenkám, merám a mšicím proveďte aplikaci na jaře, kdy raší pupeny, 
proti zavíječi a obaleči jablečnému a plošticím ošetřujte v polovině června. Opakování je 
možné po 3 týdnech. Další ošetření se může provést koncem července v případě výskytu 
obaleče.
• Hrušně – proti meře hrušňové (přezimující dospělci, vajíčka a nymfy) ošetřujte před květem 
a později podle potřeby po odkvětu. Neošetřujte během kvetení.
• Švestky – proti obaleči švestkovému ošetřujte v polovině června a opakujte po 3 týdnech.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou 
látku typu pyretroidu (deltametrin, alfa-cypermetrin, lambda-cyhalotrin, beta-cyflutrin, bifent-
rin, cypermetrin, esfenvalerate, etofenprox, zeta-cypermetrin a další) po sobě bez přerušení 
ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku. 

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.)

OP II. st. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzem-
ních a povrchových vod.
Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodů rizika pro 
vodní organismy. Postřik provádějte směrem od vodních nádrží nebo toků. Před 
postřikem odstraňte nebo zakryjte akvária. 

Ostatní Nebezpečný pro včely. 
Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů smí být přípravek aplikován na 
porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního letu včel, a to nejpozději 
do 23. hodiny příslušného dne.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, 
suchozemských obratlovců, necílových členovců, půdních 
makroorganismů, půdních mikroorganismů 
a  necílových suchozemských rostlin.             
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Podmínky správného skladování
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých 

a větratelných prostorech při teplotách +5-(+30)°C odděleně od potravin, 
krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před vlh-

kem, mrazem a přímým slunečním svitem. Výrobce nepřebírá záruku za škody vzniklé 
nesprávným skladováním přípravku. 

Odstraňování obalu a neupotřebitelných zbytků
Prázdné obaly, případně zbytky přípravku, se odloží jako nebezpečný odpad, např. ulože-
ním do vyčleněných k tomu určených kontejnerů.
Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka
Práce s přípravkem je nevhodná pro alergiky a pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé. Při 
práci s přípravkem používejte ochranné gumové nebo plastové rukavice. V případě poškoze-
ní nebo kontaminace uvnitř je třeba je urychleně vyměnit.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. 
Riziko, které představuje přípravek pro uživatele je přijatelné, pokud celková doba práce 
s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Po skončení práce ve skleníku/fó-
liovníku opusťte ošetřované prostory!  Opětovný vstup na ošetřený pozemek a do skleníku 
a další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochran-
ného/pracovního oděvu a dalších OOPP a po důkladném umytí. Po práci si důkladně omyjte 
ruce a případně další části těla pokud mohly přijít do kontaktu s postřikem. 
Zabraňte přístupu dětem a domácím zvířatům k ošetřeným plochám, dokud postřik 
nezaschne.

První pomoc
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí; podráždění 
kůže nebo podezření na alergickou reakci apod.) nebo v případě pochybností uvědomte lé-
kaře a poskytněte mu informace z této etikety.

Při nadýchání 
aerosolu:

Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. 

Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud 
možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. 

Při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně 
vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým 
množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova 
použít, je třeba je zlikvidovat

Při náhodném 
požití:

Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení. Okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu, obal přípravku popř. 
bezpečnostní list. 

Při vyhledávání lékařské pomoci informujte o přípravku, se kterým se pracovalo (s infor-
mací, že se jedná o přípravek na bázi syntetického pyrethroidu) a o poskytnuté první 
pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat 
s Toxikologickým informačním střediskem - Telefon nepřetržitě:  
224 919 293 nebo 224 915 402.

SK PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Deltamethrin, účinná látka prípravku DECIS AL, je svetlostabilný 
syntetický pyrethroid. Pôsobí ako dotykový a požerový jed. Nemá systé-
mový účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všet-
ky časti rastlín. Účinkuje aj pri nižších teplotách. Pri vysokých aplikačných teplotách 
(nad 24°C) sa účinnosť pyrethroidných účinných látok môže znižovať. V týchto prípadoch 
je vhodné prípravok aplikovať po poklese teplôt, obvykle skoro ráno alebo neskôr večer.  
Decis AL účinkuje proti cicavým a žravým škodcom.
Návod na použitie
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3 max. 4x, skleníky
rajčiak 7 max. 3x, skleníky
rajčiak, uhorka, cuketa 3 max. 3x, voľné plochy
hrach, fazuľa (zelená) 7 max. 2x
brokolica, karfiol, kapusta čínska 14 max. 3x
kel ružičkový, kapusta hlávková 7 max. 2x
šalát, žerucha, valeriánka poľná, endívia 7 max. 3x
jahoda 3 max. 2x
jabloň, hruška, čerešňa, slivka 7 max. 3x
pór, kaleráb, reďkovka 7 max. 3x
zemiak 7 max. 2x
kukurica cukrová 3 max. 3x
liečivé a aromatické rastliny, koreniny, 
bylinky

7 max. 1x

melón cukrový, dyňa červená 3 max. 2x skleníky

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Pred použitím fľašu dôkladne pretrepte. Otočte trysku do polohy „postrek“. Postrekujte dô-
kladne listy a stonky zo vzdialenosti 15-30 cm do stekania – na listoch sa tvoria kvapky, tak 
aby nedochádzalo k stekaniu. Ošetrite celú rastlinu vrátane spodnej strany listov. Opakujte 
podľa potreby po 7 – 14 dňoch až do vymiznutia škodcu (viď. tabuľka vyššie). Tento prípravok 
je určený na postrekovanie porastov pestovaných na menších plochách. Pri potrebe aplikovať 
prípravok na väčšej výmere použite klasické balenie prípravkov zo skupiny DECIS, ktoré sa 
miešajú s vodou tesne pred aplikáciou a aplikujú sa chrbtovými postrekovačmi.
Maximálna dávka prípravku nesmie presiahnuť objem 16,5 L / 100 m2 pre použitie do rajčiaka 
(skleníky), uhorky, cukety, hrachu, fazule (zelenej), kelu ružičkového, kapusty hlávkovej, ša-

látu, žeruchy, valeriánky poľnej, jahody, jablone, hrušky, póru, kukurice cukrovej, liečivých 
aromatických rastlín, korenín a byliniek, objem 23 L / 100 m2 pre použitie v skleníkoch 

do papriky, uhorky, cukety, baklažánu, melónu cukrového a vodného melónu, 
objem 8 L / 100 m2 pre použitie do rajčiaka (voľné plochy), objem 13 

L / 100 m2 pre použitie do brokolice, karfiolu, reďkovky 
a zemiaka, objem 10 L / 100 m2 pre 
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Přípravek na 
ochranu rostlin pro neprofesionální 
použití. / Prípravok na ochranu rastlín pre 
neprofesionálnych používateľov.
CZ Insekticidní přípravek k přímému použití ve formě kapaliny 
k aplikaci bez ředění (ready for use) určený k ochraně zeleniny 
a ovocných stromů proti savým a žravým škůdcům.

SK Postrekový insekticídny prípravok na priame použitie bez riedenia určený 
na ochranu zeleniny a ovocných stromov proti cicavým a žravým škodcom.

Účinná látka: deltamethrin (ISO) 0,0075 g/l (0,00075 % hm).

CZ Varování  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal 

nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271  Používejte pouze venku nebo v dobře 

větraných prostorách.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH208	 	Obsahuje	směs	isothiazolonů.	Může	vyvolat	alergickou	reakci.
EUH401	 	Dodržujte	pokyny	pro	používání,	abyste	se	vyvarovali	rizik 

pro	lidské	zdraví	a	životní	prostředí.
SPo5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. 
SK Pozor  
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH 208  Obsahuje 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3-one/ 2-methyl-isothiazol-3-one. Môže vyvolať 

alergickú reakciu.
EUH 401  Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí 

a životné prostredie.
P101  Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.
Dodržujte návod na použitie!

Držitel rozhodnutí o povolení/Držiteľ autorizácie: SBM Développement S.A.S., Les 4 M, 
111 Chemin du Petit Bois, 691 30 ECULLY Francie/Francúzska republika
Výrobce/Výrobca: Bayer S.A.S., 16 rue, Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, Francie
Právní zástupce v ČR, dodavatel/Dodávateľ: SBM Life Science s.r.o., Bucharova 2657/12, 
budova C, 158 00 Praha 5, tel. 226 226 346.
DECIS® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer AG.
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CZ Evidenční číslo: 5029-1, Balení a obsah: PET lahev s mechanickým rozstřikovačem 
1 l Datum výroby / Číslo šarže: uvedeno na obalu SK Číslo autorizácie: 17-00151-MB
Balenie: 1 l PET fľaša s rozprašovačom

Dátum výroby / Číslo šarze: 
        uvedené na obale
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