
PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN – INSEKTICID. 
PRO NEPROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

Decis® Protech OVOCE A ZELENINA
Insekticidní přípravek typu emulze olej ve vodě k hubení živočišných škůdců v bramboru, ovocných dřevinách, révě vinné, lusko-
vinách, zelenině, jahodníku.

Účinná látka: deltamethrin 15 g/l (1,5%)

 

VAROVÁNÍ
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. 
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje isothiazolony. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
SPo5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.
Nebezpečná směs obsahuje následující nebezpečné látky: deltametrin
Držitel rozhodnutí o povolení: SBM Développement S.A.S., Les 4 M, 111 Chemin du Petit Bois, 691 30 ECULLY, Francie
Výrobce: Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, D-51373 Leverkusen, Německo
Právní zástupce v ČR/dodavatel: SBM Life Science s.r.o., Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5, tel. 226 226 346.    

Evidenční číslo: 4538-8
Balení:   2x5ml a 30 ml skleněná láhev se šroubovacím uzávěrem, 100ml PET láhev se šroubovacím 

uzávěrem (balení je opatřeno odměrkou)
Datum výroby a číslo šarže jsou uvedeny na primárním obalu.
Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech (teplota sklado-
vání: +5 až + 30˚C). 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 pro přípravky na ochranu 
rostlin a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Působení přípravku: Deltamethrin, účinná látka přípravku Decis Protech, je světlostálý syntetický pyrethroid. Hubí škůdce jako 
dotykový a požerový jed s významným repelentním účinkem proti celé řadě škůdců, zejména mšicím a částečným ovicidním 
účinkem. Svilušky nehubí. 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 insekticidy s pyrethroidní účinnou látkou aplikovat po poklesu teplot, obvykle časně ráno 
nebo později večer.

Návod k použití

Plodina, 
oblast použití

Škodlivý organismus,  
jiný účel použití

Dávkování, 
mísitelnost

OL Poznámka: 
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

4) pozn.  
k dávkování
2) umístění
3) určení 
sklizně

brambor, rajče mandelinka bramborová 3-3,5 ml 
4 l vody/100 m2

14 2) podle signa-
lizace ošetřovat 
v době max. 
líhnutí larev, 
do L3

hrách mšice, třásněnky 3-3,5 ml
4 l vody/100 m2

7 2) podle 
signalizace

jabloň obaleč jablečný 0,06-0,07 % 
(6-7 ml/10 l vody)

28 2) podle 
signalizace

4) do počátku 
skanutí

jahodník květopas jahodníkový 5 ml
6 l vody/100 m2

AT 2) před květem

jádroviny,  
slivoň, třešeň, 
višeň

saví škůdci, žraví škůdci 0,03-0,035 % 
(3-3,5 ml/10 l vody)

28 2) od začátku 
výskytu

4) do počátku 
skanutí

cibule, pór vrtalka pórová 5 ml
4 l vody/100 m2

10 2) podle 
signalizace

réva obaleči 0,06-0,075 % 
(6-7,5 ml/10 l vody)

21 2) podle 
signalizace

4) do počátku 
skanutí

třešeň, višeň vrtule třešňová 0,06-0,08 %
(6-8 ml/10 l vody

28 2) podle 
signalizace

4) do počátku 
skanutí

zelenina 
brukvovitá

dřepčíci, housenky, pilatka řepková, 
krytonosci rodu Ceutorrhynchus, 
blýskáček řepkový

3-5 ml
4 l vody/100 m2

7 2) od začátku 
výskytu

ředkvička dřepčíci, housenky, pilatka řepková, 
krytonosci rodu Ceutorrhynchus, 
blýskáček řepkový

3-5 ml
4 l vody/100 m2

AT 2) od začátku 
výskytu

OL - (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní. 
AT -  ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
brambor, cibule, hrách, jahodník, pór, 
rajče, ředkvička, zelenina brukvovitá

postřik max. 1x

jabloň, jádroviny, réva, slivoň, třešeň, 
višeň

postřik, rosení max. 1x

Plodina, oblast použití Zákaz, omezení
hrách zákaz zkrmování

Upřesnění podmínek aplikace
Do počátku skanutí – postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny 
z povrchu rostlin.
Technika aplikace
Přípravek se aplikuje postřikem ručními nebo zádovými postřikovači, případně rosiči.
Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části. Při postřiku dbejte na rovnoměrné pokrytí listů přípravkem tak, aby kapalina 
nestékala. 
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 
Brambor, rajče se proti mandelince bramborové ošetřuje v době maxima líhnutí larev, zpravidla v době, kdy první vylíhlé larvy 
dosáhnou nejvýše 2. až 3. vývojového stupně. 
Cibule, pór se ošetřují proti vrtalce pórové v době hromadného rojení dospělých jedinců až do začátku líhnutí larev.
Hrách se ošetřuje proti třásněnkám na počátku květu, proti mšicím při výskytu. Ošetřený hrách nesmí být zkrmován.
Jahodník se proti květopasu jahodníkovému ošetřuje před květem. Je vhodné využívat vyššího tlaku při postřiku.
Jádroviny, slivoň, třešeň a višeň se ošetřují proti savým a žravým škůdcům; aplikace při výskytu škůdce. Přípravek hubí květopase 
jabloňového, pilatky, podkopníčky, obaleče, píďalky, housenky různých motýlů, mšice a řadu dalších škůdců. 
Réva vinná se ošetřuje podle signalizace při začátku líhnutí housenek obalečů. Housenky 1. generace se zpravidla líhnou ve II. 
polovině května, housenky 2. generace ve II. polovině července.
Třešeň, višeň se proti vrtuli třešňové ošetřují podle signalizace max. do začátku líhnutí larev.
Zelenina brukvovitá, ředkvička 
Proti housenkám různých motýlů a můr se Decis Protech používá při výskytu škůdců.
Proti dřepčíkům se Decis Protech používá těsně po vzejití nebo výsadbě.
Proti pilatce řepkové, krytonoscům a blýskáčku řepkovému se ošetřují při výskytu škůdců.
Antirezistentní strategie
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným 
mechanismem účinku.
Příprava aplikační kapaliny
Přípravek v obalu protřepejte. Poté odměřenou dávku přípravku vlije do nádrže aplikačního zařízení předem naplněné částečně 
vodou, doplňte vodou na stanovený objem a důkladně promíchejte. Při aplikaci směsí nelze mísit koncentráty a jednotlivé příprav-
ky se do nádrže vpravují odděleně. Připravenou aplikační kapalinu je třeba bezodkladně spotřebovat.
Čištění aplikačního zařízení
Postřikovač (rosič) po aplikaci důkladně vypláchněte vodou (3x) a výplachovou kapalinu poté vystříkejte na naposledy ošetřo-
vanou plochu
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 podzemních a povrchových vod.

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti k povrchové 
vodě: 18 m při aplikaci do révy, 30 m při aplikaci do ovocných stromů, 4 m při aplikaci do rajčat, brambor, cibule, 
póru, hrachu, jahodníku, brukvovité zeleniny a ředkvičky.

Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 30 m od okraje ošetřovaného 
pozemku.

SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou 
vzdáleny od povrchových vod: < 9 m v ovocných a  okrasných školkách do 50 cm, < 25 m nad 50 cm a < 50 m 
nad 150 cm.

Ostatní Nebezpečný pro včely. 
Přípravek smí být 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 ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, 
půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů a necílových rostlin.

Podmínky správného skladování 
Skladujte v originálních neporušených obalech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů 
od těchto látek. Chraňte před přímým slunečním svitem a mrazem. Výrobce nepřebírá záruku za škody vzniklé nesprávným 
skladováním přípravku.
Odstraňování obalů, neupotřebitelných zbytků, aplikační kapaliny a oplachových vod
Obal přípravku se nesmí znovu použít k jakémukoliv účelu.  Použité obaly a nepoužitelné zbytky přípravku se odstraňují jako ne-
bezpečný odpad, např. uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených obecními nebo městskými úřady. Případné 
zbytkové množství aplikační kapaliny zřeďte v poměru 1 : 5 a poté vystříkejte na naposledy ošetřovanou plochu. 
Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka 
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Práce s přípravkem není vhodná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé. 
Pravidelná práce s přípravkem je nevhodná pro alergiky, protože přípravek může senzibilizovat.
Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. 
během jednoho dne.
Při práci s přípravkem používejte gumové nebo plastové rukavice, ochranný oděv, popř. nepromokavý plášť nebo turistickou 
pláštěnku, gumové nebo plastové holínky s ohledem na práci v zahrádkářském terénu. Při ručním postřiku ve výšce hlavy nebo 
směrem nahoru použijte kapuci, čepici se štítkem nebo klobouk. 
Poškozené ochranné prostředky (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Ucpané trysky postřikovače se 
nesmějí profukovat ústy.
Vstup do ošetřeného prostoru je možný minimálně až druhý den po poslední aplikaci. 
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného/pracovního oděvu a dalších 
ochranných prostředků a do důkladného umytí.
Ochranný oděv před dalším použitím vyperte, resp. důkladně očistěte ty ochranné prostředky, které nelze prát. 
První pomoc
Všeobecné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (např. slzení, zarudnutí, pálení očí, nebo podezření na alergickou 
reakci) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z etikety nebo příbalového letáku.
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. Kontaminované kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení. 

Při vyhledání lékařské pomoci informujte o přípravku, se kterým se pracovalo a o poskytnuté první pomoci. Další postup první 
pomoci lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem - Na bojišti 1, 128 08 Praha 2, Telefon nepřetržitě: (+420) 224 
919 293 nebo (+420) 224 915 402.

Dodatková informace společnosti SBM:
Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem k použití. 
Přípravek nesmí být používán v takových dávkách a kombinacích, které nejsou uvedeny v textu etikety anebo nejsou součástí 
písemných doporučení společnosti SBM, platných pro aplikaci dodávaných přípravků na ochranu rostlin.
V případě použití jakékoliv kombinace předem odzkoušejte vzájemnou mísitelnost jednotlivých zamýšlených složek.
Společnost SBM nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím či skladováním přípravku.
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SK
POUŽITIE V ZÁHRADÁCH A PREDZÁHRADKÁCH JE POVOLENÉ. 
PRÍPRAVOK NA OCHRANU RASTLÍN PRE NEPROFESIONÁLNYCH POUŽÍVATEĽOV.

DECIS® PROTECH OVOCIE A ZELENINA
Postrekový insekticídny prípravok vo forme vodnej emulzie typu olej: voda určený na reguláciu výskytu živočíšnych škodcov 
v poľnohospodárstve a záhradníctve.

Účinná látka: deltamethrin, 15 g/l (1,47 % hm)
Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: 
deltamethrin CAS No.: 52918-63-5, cyklohexanon CAS No.: 108-94-1, benzyl benzoate CAS N.: 120-51-4, fatty alcohol polyglycol 
ether CAS No.: 9043-30-5
OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

   GHS02  GHS09
 

Pozor!
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH208 Obsahuje izothiazolony. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
P240 Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.
SP1  Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/ Zabráň-

te kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).
SPe3  Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami 

ochranný pás zeme v dĺžke 18m pri viniči, 30m pri ovocných stromoch, 4m pri ostaných plodinách.
Z1 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný osobitne pre prežúvavce.
Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.
Vo1 Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.
V3  Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.
Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Nebezpečný pre včely. Neaplikujte na kvitnúce rastliny a dreviny s výskytom medovice v letovej dobe včiel. Je možné ho 
aplikovať po ukončení denného letu včiel, a to najneskôr do 23. hodiny.
Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri toxický, preto jeho použitie v systémoch biologickej ochrany nie je možné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!
Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami, ktoré dráždi! 
Uložte mimo dosahu zvierat! 
Neaplikujte na krmoviny, ktoré je určené pre prežúvavce!
Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

VŠEOBECNÉ OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE ZDRAVOTNÉHO RIZIKA SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM PRÍPRAVKOV NA 
OCHRANU RASTLÍN V ZÁHRADÁCH A V OBYTNÝCH ZÓNACH:
-  používať predpísané osobné ochranné prostriedky a dodržiavať opatrenia na predchádzanie rizika ohrozenia zdravia iných osôb
-  postrek vykonávať výlučne pri bezvetrí, alebo pri miernom vánku po smere vetra
-  zabrániť priamemu kontaktu postreku s inými osobami - min. vzdialenosť iných osôb od postrekovania je 2 m pri postreku 

nízkych porastov a 5 m pri postreku vysokých porastov
-  zabrániť úletu postreku na susedné pozemky a zamedziť kontaminácii necieľových porastov, trávnikov a iných plôch, najmä 

s ohľadom na expozíciu rizikových skupín ako sú deti, tehotné a dojčiace ženy, starí a chorí ľudia
-  trvanie práce s postrekom nesme presiahnuť pol hodinu počas jedného dňa
-  do ošetrených porastov vstupovať najskôr na druhý deň po aplikácii postreku

Držiteľ autorizácie: SBM Développement SAS, Les 4 M, 111 Chemin du Petit Bois, 69130 Ecully, Francúzska republika
Číslo autorizácie ÚKSÚP: 17-00162-MB
Dátum výroby a číslo šarže sú uvedené na primárnom obale.
Balenie: 2x5ml a 30 ml sklenená fľaša, 100 ml PET fľaša
Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 3 roky od dátumu výroby.
Decis® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer AG.
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Deltamethrin, účinná látka prípravku DECIS PROTECH, je svetlostabilný syntetický pyrethroid. Pôsobí ako dotykový a požerový 
jed. Nemá translaminárny systémový ani fumigačný účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky 
časti rastlín. Nepôsobí na roztočce. Účinkom deltamethrinu sú blokované sodíkové kanáliky v centrálnom nervovom systéme 
škodcu, čím je spôsobený veľmi rýchly knock-down efect. Zároveň deltamethrin pôsobí čiastočne repelentne.
NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka/100m2 Ochranná 
doba

Poznámka

zemiak, rajčiak pásavka zemiaková 3-3,5 ml/4 l vody 14
ovocné dreviny žraví a cicaví škodcovia 3-3,5 ml /10 l vody 28
jabloň obaľovač jablčný 6-7 ml/10 l vody 28
čerešňa, višňa vrtivka čerešňová 6-7,5 ml/10 l vody 7
vinič obaľovače 6-7,5 ml/ 10 l vody 21
jahoda kvetovka jahodová 5 ml/6 l vody AT
reďkovka blyskáčik repkový,

krytonos repkový,
krytonos štvorzubý, húsenice, 
piliarka repková, skočky

3-5 ml/4 l vody 7

brokolica, karfiol, 
ružičkový kel, hláv-
ková kapusta, čínska 
kapusta, kaleráb

skočky, piliarka repková, húseničky 
môr a mlynárika kapustového, kry-
tonos repkový, krytonos štvorzubý, 
blyskáčik repkový

3-5 ml/4 l vody 7

hrach vošky, strapky 3,0-3,5 ml/4,0 l vody 7
cibuľa, pór mínerka pórová 5,0 ml/4 l vody 10

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Spôsob aplikácie:
Postrek - zemiak, cibuľa, hrach, jahody, pór, rajčiak, reďkovka, brokolica, karfiol, ružičkový kel, hlávková kapusta, čínska 
kapusta, kaleráb
Postrek, rosenie - jabloň, ovocné dreviny, vinič
Zemiak a rajčiak
Proti pásavke zemiakovej ošetrujte podľa signalizácie ošetrujte v období maximálneho liahnutia lariev do štádia L3. V oblastiach, 
kde sa zistil slabší účinok pyrethroidov na pásavku zemiakovú je nutné takéto prípravky aspoň na jeden rok z používania vynechať. 
Maximálne 1 x za vegetáciu.

Ovocné dreviny
Ošetrujte proti cicavým a žravým škodcom od začiatku ich výskytu. Pri aplikácii prípravku dbajte na jeho rovnomerné pokrytie na 
listoch, ale prípravok nesmie stekať z povrchu listov. Prípravok pôsobí na kvetovku jabloňovú, piliarky, podkopáčika, obaľovače, 
húsenice rôznych motýľov, vošky a radu ďalších škodcov. Maximálne 1 x za vegetáciu.
Jabloň
Proti obaľovačovi jablčnému ošetrujte podľa signalizácie, od začiatku výskytu škodcu t.j. asi týždeň po vrchole náletu motýľov 
do feromónových lapačov. Pri aplikácii prípravku dbajte na jeho rovnomerné pokrytie na listoch, ale prípravok nesmie stekať 
z povrchu listov. Maximálne 1 x za vegetáciu.
Čerešňa, višňa
Proti vrtivke čerešňovej ošetrujte podľa signalizácie, proti imágam asi týždeň po začiatku výletu škodcu. Pri aplikácii prípravku 
dbajte na jeho rovnomerné pokrytie na listoch, ale prípravok nesmie stekať z povrchu listov. Maximálne 1 x za vegetáciu.
Vinič 
Proti piliarke repkovej a krytonosom ošetrite v čase výskytu. Maximálne 1 x za vegetáciu.
Prípravok aplikujte podľa signalizácie (viď. jabloň). Ošetrujte na začiatku liahnutia húseníc obaľovačov. Húsenice prvej generácie 
sa obyčajne liahnu v druhej polovici mája, húsenice druhej generácie v druhej polovici júla. Prúd vzduchu s kvapôčkami insekticídu 
smerujte predovšetkým do zóny kvetenstva viniča. Maximálne 1 x za vegetáciu. Pri aplikácii prípravku dbajte na jeho rovnomerné 
pokrytie na listoch, ale prípravok nesmie stekať z povrchu listov.
Jahoda
Proti kvetovke jahodovej aplikujte pred kvitnutím. Maximálne 1 x za vegetáciu.
Reďkovka
Proti skočkám aplikujte prípravok tesne po vzídení alebo výsadbe. Proti piliarke repkovej v čase výskytu. Proti húseniciam rôznych 
motýľov na začiatku liahnutia lariev. Proti krytonosom ošetrujte v čase výskytu škodcu. Maximálne 1 x za vegetáciu. 
Brokolica, karfiol, ružičkový kel, hlávková kapusta, čínska kapusta, kaleráb
Proti skočkám aplikujte prípravok tesne po vzídení alebo výsadbe. Proti piliarke repkovej v čase výskytu. Proti húseniciam rôznych 
motýľov na začiatku liahnutia lariev. Proti krytonosom ošetrujte v čase výskytu škodcu. Maximálne 1 x za vegetáciu.
Hrach 
Prípravkom ošetrujte podľa signalizácie. Proti strapkám ošetrujte na začiatku kvitnutia, proti voškám v čase výskytu. Ošetrený 
hrach nesmie byť skrmovaný! Maximálne 1x za vegetáciu. 
Cibuľa, pór
Proti mínerke pórovej ošetrujte v období hromadného rojenia dospelých jedincov až do začiatku liahnutia lariev. Maximálne  
1 x za vegetáciu.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH 
NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY
Pri použití v súlade s autorizovaným  rozsahom a spôsobom použitia, nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, 
alebo iné negatívne vplyvy na danú plodinu, susediace  alebo následné plodiny. Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny! 
OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE
Maximálne 1 ošetrenie prípravkom DECIS PROTECH za sezónu  proti danému škodcovi. 
-  Účinná látka Deltamethrin, je organizáciou IRAC zaradená do skupiny 3A insekticídov.
-  Je potrebné používať plnú autorizovanú dávku prípravku; používanie redukovaných (subletálnych) dávok môže viesť k rýchlej 

selekcii populácií s priemernými hladinami tolerancie. Vysoké dávky naopak predstavujú zbytočne vysoký selekčný tlak.
-  Ošetrenie je treba zamerať na mladšie a citlivejšie larválne štádiá.
-  Je nutné striedať insekticídy s rôznym mechanizmom účinku.
-  V prípade nedostatočnej účinnosti neopakujte ošetrenie ani nezvyšujte dávku alebo koncentráciu prípravku DECIS PROTECH. 
-  V oblastiach, kde bolo zaznamenané zlyhanie účinnosti deltamethrinu, príp. pyrethroidov proti škodlivým organizmom vplyvom 

rezistencie, nepoužívajte ani iný prípravok, ktorý obsahuje účinnú látku deltamethrin alebo pyrethroidy. Na likvidáciu škodcov 
použite pre následné ošetrenie prípravok s inou účinnou látkou alebo iným mechanizmom účinku.

VPLYV NA ÚRODU 
Prípravok DECIS PROTECH neovplyvňuje senzorické vlastnosti úrody, ani nemá negatívny vplyv na procesy jej spracovania.
VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELENÉ ORGANIZMY (opeľovače, predátorov)
Prípravok DECIS PROTECH je neselektívny voči užitočným a necieľovým organizmom. Pre populácie Typhlodromus pyri je to-
xický. Riziko vyplývajúce z použitia v systémoch pestovania s integrovanou ochranou rastlín (IOR) alebo biologickou ochranou 
(BO), hlavne tam, kde sú introdukované bioagens, je vysoké pre necieľové článkonožce. Prípravok DECIS PROTECH nie je 
zlučiteľný s IOR alebo BO.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY
Pri príprave postreku ani pri aplikácii nepoužívajte kontaktné šošovky.
Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na 
požadovaný objem. Po uzavretí postrekovača pretrepte postrekovač tak, aby sa postreková kvapalina premiešala. Pripravte len 
také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.
Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA
Po skončení aplikácie prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacieho zariadenia a  celé zariadenie vypláchnuť čistou vo-
dou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny je zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!
Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové 
rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku naviac použite zásteru z pogumovaného textilu.
Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, 
ani fajčiť!
Práca s prípravkom je zakázaná pre tehotné a dojčiace ženy a pre mladistvých.
Prípravok je horľavinou IV. triedy nebezpečnosti. S vodou tvorí emulziu. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste 
hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých 
prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty 
povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.
Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC
Po nadýchaní: Dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.
Po požití:  Vypláchnite ústa dôkladne vodou. Pacienta ponechajte v kľude a zaistite lekársku pomoc.  

Nevyvolávajte zvracanie. 
Zvracanie vyvolajte len v prípade že: 
1. pacient je plne pri vedomí,  
2. ak nie je k dispozícii okamžitá lekárska pomoc,  
3. ak postihnutý požil väčšie množstvo látky, 
4. doba od požitia látky je menšia ako 1 hodina. ( Zvratky sa nesmú dostať do dýchacích ciest). Pri 
pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára.

Po zasiahnutí očí:  Vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie očí pretrváva, urýchlene 
vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.
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).

SKLADOVANIE
Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch 
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 3 roky od dátumu výroby. Chráňte pred mrazom 
a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV
Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale, prázdne obaly (3× vypláchnuté vodou) a vrchný obal (škatuľku) 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! 
Oplachové vody použite na prípravu postrekovej kvapaliny. Zvyšky postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na ošetrenom 
pozemku, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd.
Použité náradie, nástroje, zariadenia a ochranné pomôcky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a opláchnite vodou.


