
PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN 
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘILOŽENÝ NÁVOD K POUŽITÍ. 

 

Sanium Stick 
Insekticidní přípravek ve formě rostlinných tyčinek určený k ochraně pokojových okrasných rostlin 
proti mšicím a molicím. 
Pro neprofesionální použití.   

 
Název a množství účinné látky: flupyradifuron 18,8 g/kg (1,88 % hmot.)  

 

 

 
 
 
 

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P391 Uniklý produkt seberte. 
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. 
  
EUH401 
 

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a 
životní prostředí. 

  
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.  
 
Držitel povolení: SBM Développement S.A.S.  

60 Chemin des Mouilles 
691 30 Ecully 
Francie 

Právní zástupce: SBM Life Science s.r.o.  
Bucharova 2657/12 
158 00 Praha 5 

Osoba odpovědná za konečné balení a 
označení nebo za konečné označení 
přípravku na ochranu rostlin: 

SBM Formulation 
Avenue Jean Foucault 
ZI Béziers 
34500 Beziers 
Francie 

 
Evidenční číslo přípravku: 
 

5460-0 

Číslo šarže: uvedeno na primárním obalu 
Datum výroby formulace: uvedeno na primárním obalu 

 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování: +5 až + 30 °C 

 
Množství přípravku 
v obalu:        

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 a 50 tyčinek v PP/AL blistru, 
hmotnost jedné tyčinky 2 g 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Způsob působení 
Sanium Stick je určený k ochraně pokojových okrasných rostlin pěstovaných v květináčích a truhlících 
v bytech a zimních zahradách proti savým škůdcům – mšice a molice.   
Účinná látka flupyradifuron je snadno přijímána kořeny rostlin a je dále distribuována do nadzemních 
částí.  
 
Návod k použití  

Plodina, 
oblast 
použití 
 

Škodlivý 
organismus, jiný 
účel použití 

Dávkování, 
mísitelnost 
 

OL 
(dny) 

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

4) Pozn. 
k dávkování 
5) Umístění 
6) Určení 
sklizně 

okrasné 
rostliny  
hrnkové  

kyjatka růžová,  
mšice 
broskvoňová,  
molice skleníková  

1 tyčinka na  
0,5 l zeminy  

-  2) při zjištění 
výskytu  

5) vnitřní 
prostory, skleníky  

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit 
    

Plodina, oblast použití Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině 
okrasné rostliny hrnkové aplikace do půdy 1x za rok 

 
Upřesnění použití 
Po aplikaci je potřeba zeminu důkladně zalít.  

 
Další omezení 
Tyčinky je třeba zasunout do zeminy zcela, aby nevyčnívaly. 
Zabraňte přístupu dětí k přípravku. 
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání přípravku. 
Po skončení práce si umyjte ruce. 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky 
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná.  
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice.  
Ochrana očí a obličeje: není nutná.  
Ochrana těla: není nutná.  
Dodatečná ochrana hlavy: není nutná. 
Dodatečná ochrana nohou: není nutná.  
 
Informace o první pomoci 
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. 
První pomoc při nadýchání: Expozice je nepravděpodobná. 
První pomoc při zasažení kůže: Umyjte se vodou a mýdlem. 
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody a současně 
odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze 
znova použít, je třeba je zlikvidovat. 
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. 
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu 
informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku 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. 
 
Skladování 
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých prostorech při teplotách +5 °C až +30 
°C odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem.  
Základní živiny obsažené v přípravku (dusík, fosfor a draslík) mohou způsobit vytváření černých skvrn 



na povrchu tyčinek. Je to normální proces, který nemá vliv na kvalitu přípravku a jeho účinnost.  Výrobce 
nepřebírá záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku.  

Likvidace obalů a zbytků 
Prázdné obaly, případně zbytky přípravku, se odloží jako nebezpečný odpad, např. uložením do 
vyčleněných, k tomu určených kontejnerů. 

 
Další údaje a upřesnění 
Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na 
základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s 
vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel 
zajistí držitel povolení u laboratoře akreditované v členském státě Evropské unie. Držitel povolení je 
povinen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu přípravku a tuto skutečnost oznámit Ústavu 
do 5 dnů ode dne provedení změny na obalu přípravku. 

 
Způsob působení 
Přípravek rovněž dodává rostlinám všechny základní živiny a obsahuje specifické látky (výtažek z 
mořských řas, huminové látky, extrakt z cukrovky), které zlepšují celkový vzhled rostliny (zelená barva, 
olistění, rychlejší růst, lepší kvetení). První příznaky účinku na mšice jsou viditelné za 7 dní, na molice 
za 14 dní. Účinná látka flupyradifurone účinkuje až 9 týdnů. 
Obsah živin: celkový dusík (N) 7,4 %, fosfor (P2O5) 3,55 %, draslík (K2O) 5,7 %, železo (Fe) 0,33 %, 
hořčík (MgO) 1,4 %, síra (SO3) 3,15 %. 
 
Technika aplikace 
Aplikace se provádí při prvních příznacích výskytu škůdců. Potřebný počet tyčinek se zatlačí do zeminy 
do prostoru mezi rostlinu a okraj květináče a poté se rostliny důkladně zalijí. Tyčinky je třeba zasunout 
do zeminy zcela, aby nevyčnívaly. Počet tyčinek pro jednotlivé rostliny se určí podle množství zeminy 
v květináčích (truhlících). 
 
Dodatková informace společnosti SBM Développement S.A.S. 
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 Développement S.A.S., 
platných pro aplikaci dodávaných přípravků na ochranu rostlin. 
Společnost SBM Développement S.A.S. nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným 
použitím či skladováním přípravku. 
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