
PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN – FUNGICID. 
PRO NEPROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

Previcur® Energy OKRASNÉ ROSTLINY
Systémový kombinovaný fungicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k ochraně okrasných rostlin proti pravým 
plísním Oomycetes.

Účinná látka: propamokarb (ISO) 530 g/l (47,32%) 
fosetyl (ISO) 310 g/l (27,68%)

Varování
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. 
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Nebezpečné látky obsažené v přípravku: propamokarb; fosetyl
Držitel rozhodnutí o povolení: SBM Développement S.A.S., Les 4 M, 111 Chemin du Petit Bois, 691 30 ECULLY, Francie
Výrobce: Bayer S.A.S., 16 rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, Francie
Právní zástupce v ČR/dodavatel: SBM Life Science s.r.o., Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5, tel. 226 226 346

Evidenční číslo: 4785-5
Balení:   HDPE láhev/skleněná láhev - 15ml, 60 ml 

(balení je opatřeno odměrkou)
Datum výroby a číslo šarže jsou uvedeny na primárním obalu.
Doba použitelnosti: 2 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 a prodlouženou dobu 
použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Působení: Previcur Energy je systémový fungicid.  Působí proti půdním a listovým chorobám třídy Oomycetes (Pythium spp., 
Aphanomycetes spp., Phytophtora spp., Bremia spp., Pseudoperonospora spp. a Peronospora spp.), které způsobují padání 
klíčních rostlin, nekrózy kořenů, pat stonků a choroby nadzemních částí rostlin.
Účinná látka propamokarb působí lokálně systémově, v rostlinách je akropetálně rozváděna. Reaguje v řadě fází syntézy fosfoli-
pidů a mastných kyselin, čímž je narušována tvorba buněčných membrán patogenních hub (FRAC kód 28, mechanismus účinku 
F4, karbamáty). Na buněčné úrovni účinkuje na růst mycelia, produkci a klíčení spór. Stimuluje vývoj kořenů, růst a kvetení rostlin 
a zvyšuje jejich životní energii. Vyznačuje se preventivním a kurativním účinkem. 
Účinná látka fosetyl náleží mezi fosfonáty, podskupinu ethylfosfonáty (FRAC kód č. 33). Působí specificky, ovlivňuje metabolismus 
aminokyselin a skladbu bílkovin, posiluje odolnost rostlinných pletiv k infekci. Omezuje klíčení zoosporangií, blokuje růst mycelia 
a částečně omezuje sporulaci. Účinkuje především proti houbám z třídy Ooomycetes (Phytophthora spp., Plasmopara spp., Pe-
ronospora spp., Perenoplasmopara spp., Pythium spp. aj.) a některým jiným houbám a bakteriím (Erwynia amylovora). Působí 
systémově, pohyb v rostlině je akropetální (xylémem) i bazipetální (floémem). Je přijímána jak nadzemními částmi rostlin, tak 
i kořeny. Účinkuje pouze preventivně, nejlépe působí v době aktivního růstu rostlin, vyznačuje se dlouhodobým účinkem. Velmi 
dobře chrání mladé, narůstající části rostlin.

Při povrchové aplikaci na půdu (zálivkou) je přípravek přijímán v dobře provlhčeném substrátu kořeny rostlin a systémově 
transportován do ostatních částí rostlin, u nadzemních částí rostlin zajišťuje ochranu lodyh a listů. V závislosti na způsobu aplikace, 
vlastnostech substrátu a rozsahu infekce činí doba účinnosti 3 – 8 týdnů. 
Při foliární aplikaci je přípravek akropetálně a bazipetálně systémově rozváděn do nově narůstajících částí rostlin. Působí proti 
chorobám třídy Oomycetes (pravé plísně), vykazuje preventivní a i kurativní účinky.
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25 ml 
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- 1) do výšky rostlin 50 cm 
2) podle signalizace

5) skleníky, foliovníky

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní. 
(–) – ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit. 
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.    

Plodina, oblast použití Způsob aplikace Maximální počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi
okrasné rostliny postřik max. 3x v intervalu 5–10 dnů

Upřesnění podmínek aplikace
Při použití přípravku je vhodné vždy upřednostňovat preventivní způsob aplikace.  
Přípravek vyzkoušejte na malém množství rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Snášenlivost rostlinami
Vzhledem k mimořádně proměnlivým pěstebním podmínkám a velkému množství druhů a odrůd doporučujeme provést zkoušku 
snášenlivosti na několika rostlinách. Podle dosavadních zkušeností je Previcur Energy v doporučených aplikačních dávkách po-
střikem či zálivkou okrasnými rostlinami i zeleninou dobře snášen, přesto se po aplikaci přípravku Previcur Energy doporučuje 
bezprostřední osprchování čistou vodou po první aplikaci u choulostivých kultur.
Příprava aplikační kapaliny
Přípravek v obalu je třeba nejprve homogenizovat, např. promícháním nebo protřepáním. Potom se odměřené množství přípravku 
vlije do nádrže postřikovače naplněné polovičním množstvím potřebné vody a poté se doplní za stálého míchaní zbývajícím množ-
stvím vody. Aplikační kapalinu spotřebujte do jednoho dne od přípravy. Připravujte pouze nezbytné množství.
Čištění aplikačního zařízení
Postřikovač nebo konev po aplikaci důkladně vypláchněte vodou 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 cest.)

OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Ostatní Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, vodních organismů, suchozemských 
obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a mikroorganismů a necílových 
suchozemských rostlin. 

Podmínky správného skladování 
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých a větratelných prostorech při teplotách +5 až +30°C odděleně 
od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním 
svitem. Výrobce nepřebírá záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku. 
Způsob odstraňování obalů, neupotřebitelných zbytků, aplikační kapaliny a oplachových vod
Prázdné obaly, případně zbytky přípravku, se odloží jako nebezpečný odpad, např. uložením do vyčleněných k tomu určených 
kontejnerů.
Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka 
Práce s přípravkem je nevhodná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby. 
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
SPo 5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.
Při přípravě aplikační kapaliny a při aplikaci používejte ochranný oděv (při aplikaci ve skleníku nepromokavý plášť nebo turistickou 
pláštěnku), ochranné gumové nebo plastové rukavice a gumové nebo plastové holínky s ohledem na práci v zahrádkářském 
terénu. 
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 skleníku (pole) je možný minimálně až 2. den po poslední aplikaci. Riziko, které představuje přípravek pro 
uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po  skončení práce, až do odložení ochranného 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 (slzení, zarudnutí, pálení očí; nebo podezření na alergickou reakci 
apod.) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku 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. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. 
Při náhodném požití: Vypláchněte ústa 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.
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SK
POUŽITIE V ZÁHRADÁCH A PREDZÁHRADKÁCH JE POVOLENÉ. 
PRÍPRAVOK NA OCHRANU RASTLÍN PRE NEPROFESIONÁLNYCH POUŽÍVATEĽOV.

Previcur® Energy OKRASNÉ RASTLINY
Systémový kombinovaný fungicíd vo forme kvapalného koncentrátu na riedenie vodou s preventívnym aj kuratívnym účinkom, 
určený na ochranu okrasných rastlín v skleníku, proti pôdnym a listovým chorobám, ktoré spôsobujú pravé plesne (Oomycetes) 
a huby z rodu Pythium.

Účinná látka: Propamocarb, 530 g/l (47,2 % hm) 
t.j. vo forme propamocarb hydrochloride v obsahu 632,4 g/l (56,3 % hm)
Fosetyl, 310 g/l (27,6 % hm)
t.j. vo forme fosetyl - Al v obsahu 998 g/l (88,9 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: 
propamocarb CAS No.: 24579-73-5, fosetyl CAS No.: 15845-66-6
OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

  GHS07
  

Pozor
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.
MÔŽE POŠKODIŤ ZDRAVIE PO POŽITÍ, NADÝCHANÍ, STYKU S POKOŽKOU A SLIZNICAMI! CHRÁŇTE PRED DEŤMI 
A NEPOUČENÝMI OSOBAMI!
Vč 3  Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie
Z 4  Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske  

a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné 
Vt 5   Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné 
Vo 3   Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý 
V 3   Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy 
SP1  Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/ Zabráňte 

kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).
Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!
Uložte mimo dosahu zvierat! Nepoužívajte v blízkosti studní a studničiek!
Držiteľ autorizácie: SBM Développement SAS, Les 4 M, 111 Chemin du Petit Bois, 691 30 ECULLY, Francúzsko 
Výrobca: Bayer S.A.S., 16 rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, Francúzsko 
Dodávateľ: SBM Life Science s.r.o., Bucharova 2657/12, budova C, 158 00 Praha 5, tel. 226 226 346.

Previcur® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer AG.
Číslo autorizácie ÚKSÚP: 17-00158-MB
Dátum výroby a číslo šarže sú uvedené na primárnom obale.
Balenie:  15 ml HDPE fľaša v papierovej škatuľke s príbalovým letákom, 60 ml HDPE fľaša 
Doba použiteľnosti: Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Previcur Energy je systémový fungicíd s účinkom proti pôdnym a listovým chorobám triedy Oomycetes (Pythium spp., Aphanomy-
cetes spp., Phytophthora spp., Bremia spp., Pseudoperonospora spp. a Peronospora spp.), ktoré spôsobujú padanie klíčiacich 
rastlín, nekrózy koreňov, báz stoniek a choroby nadzemných častí rastlín.
Obsahuje účinné látky propamocarb a fosetyl. Propamocarb pôsobí lokálne systémovo a systémovo, v rastlinách je rozvádzaný 
akropetálne. Reaguje v rade fáz syntézy fosfolipidov a mastných kyselín, čím je narušovaná tvorba bunkových membrán pato-
génnych húb. Na bunkovej úrovni účinkuje na rast mycélia, produkciu a klíčenie spór. Vyznačuje sa preventívnym a kuratívnym 
účinkom. 
Účinná látka fosetyl-Al patrí medzi fosfonáty.
Pôsobí špecificky, ovplyvňuje metabolizmus aminokyselín a skladbu bielkovín, posilňuje odolnosť rastlinných pletív voči infekcii. 
Obmedzuje klíčenie zoosporangií, blokuje rast mycélia a čiastočne obmedzuje sporuláciu. Účinkuje predovšetkým proti hubám 
z rodu Ooomycetes (Phytophthora spp., Plasmopara spp., Peronospora spp., Perenoplasmopara spp., Pythium spp.). Pôsobí 
systémovo, pohyb v rastline je akropetálny (xylémom) i bazipetálny (floémom). Je prijímaný nadzemnými časťami rastlín ako aj 
koreňmi. K príjmu nadzemnými časťami rastlín dochádza už v priebehu 30 minút po aplikácii. Účinkuje iba preventívne, najlepšie 
pôsobí počas aktívneho rastu rastlín, vyznačuje sa dlhodobým účinkom. Veľmi dobre chráni mladé časti rastlín.
Pri povrchovej aplikácii na pôdu (zálievkou) je prípravok prijímaný v dobre prevlhčenom substráte koreňmi rastlín a systémovo 
transportovaný do ostatných častí rastlín, v nadzemných častiach rastlín zaisťuje ochranu stoniek a listov. V závislosti na spôsobe 
aplikácie, vlastnostiach substrátu a druhu  infekcie je doba účinnosti 3 – 8 týždňov.
Pri foliárnej aplikácii (postrekom) je prípravok akropetálne a bazipetálne systémovo rozvádzaný do novo narastajúcich častí rastlín.
Pôsobí proti chorobám z triedy Oomycetes (pravé plesne), vykazuje preventívne a tiež kuratívne účinky.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
okrasné rastliny pravé plesne 

(Oomycetes)
25 ml/100 m2 - postrek - skleníky

Pri použití prípravku je vhodné vždy uprednostňovať preventívny spôsob aplikácie.

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Okrasné rastliny (skleníky)
Aplikačná dávka: 25 ml/100 m2 – postrek
Termín aplikácie: postrek pri hrozbe infekcie
Aplikačný interval 5-10 dní do výšky rastlín 50 cm.
Postrekom maximálne 4 aplikácie za vegetáciu. 

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH 
NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY, ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY
Prípravok sa vyznačuje dobrou znášanlivosťou rastlinami. Najlepšie sa osvedčila zálievka plochy pred pikírovaním. V prípade 
zavlažovania zhora neprekračujte koncentráciu 0,15%.
S ohľadom na mimoriadne premenlivé pestovateľské podmienky a veľké množstvo druhov a odrôd odporúčame vykonať skúšku 
znášanlivosti na niekoľkých rastlinách 
OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE
Podľa klasifikácie FRAC je účinná látka propamocarb (FRAC kód 28, mechanizmus účinku F4, karbamáty), z hľadiska vzniku
málo až stredne riziková, doteraz však rezistencia k propamocarbu nebola zistená. Účinná látka fosetyl-Al patrí medzi fosfonáty,
podskupinu ethylfosfonáty (FRAC kód č. 33) s nízkym rizikom vzniku rezistencie. 
Z dôvodu obmedzenia rizika vzniku rezistencie by Previcur Energy nemal byť v aplikačnom slede použitý viac než trikrát po sebe 
a následne by mal byť použitý fungicíd na báze rozdielnych účinných látok.
Prípravok Previcur Energy možno aplikovať v jednej aplikačnej sezóne v závislosti na konkrétnej plodine najviac 5 krát a menej. 
Celkovo počet ošetrení prípravkom Previcur Energy nesmie presiahnuť 50% z celkového počtu fungicídnych ošetrení. 
VPLYV NA ÚRODU
Po aplikácii prípravku PREVICUR ENERGY v súlade s pokynmi uvedenými v tejto etikete, nebol zaznamenaný negatívny vplyv 
na úrodu.
VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY
Po aplikácii prípravku PREVICUR ENERGY v súlade s pokynmi uvedenými v tejto etikete, nebol zaznamenaný negatívny vplyv 
prípravku na následné a náhradné plodiny. Susedné plodiny nesmú byť pri aplikácii postrekom zasiahnuté!
VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY.
Prípravok je klasifikovaný ako neškodný pre populácie druhu zlatoočka škvrnitá (Chrysoperla carnea) a utekáčik medený (Poecilus 
cupreus).
Prípravok je klasifikovaný ako slabo škodlivý pre populácie druhu dravý roztoč (Typhlodromus pyri) a parazitoidy vošiek (Aphidius 
rhopalosiphi).
PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY
Previcur Energy je kvapalný koncentrát pre riedenie vodou. Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže 
postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Postrekovú kvapalinu spotrebujte do jedného dňa od 
prípravy. Pripravujte len nevyhnutné množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo 
jeho použitia na iné účely!
ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA
Použité aplikačné zariadenie s príslušenstvom po aplikácii dôkladne vypláchnite vodou a oplachovú vodu vystiekajte na naposledy 
ošetrovanú plochu. 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, gumené rukavice a gumenú obuv. Pri riedení postreku použite ochranný oblek, ochranné 
okuliare, zásteru z pogumovaného textilu, gumené rukavice a gumenú obuv. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu 
a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte a nefajčite!
Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, 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 kontaminova-
ná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných vôd 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, 

vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.
Po požití:  vypláchnite postihnutému ústa čistou vodou, nevyvolávajte vracanie. Urýchlene vyhľadajte odborné 

lekárske ošetrenie.
Po zasiahnutí očí:  oči vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 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 známkach silného 

podráždenia vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.
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 2 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.


