
PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN – FUNGICID. 
PRO NEPROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

Teldor® 500 SC
Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy, jahodníku, maliníku, rajčete ve skleníku, papriky ve 
skleníku, okurky ve skleníku, salátu, okrasných rostlin proti plísni šedé a peckovin proti moniliózám.

Účinná látka: fenhexamid (ISO) 500 g/l (42,8%)

H411  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.
EUH401	 	Dodržujte	pokyny	pro	používání,	abyste	se	vyvarovali	rizik	pro	lidské	zdraví	a	životní	prostředí.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
EUH208  Obsahuje	isothiazolony.	Může	vyvolat	alergickou	reakci.
SPo5	 	Před	opětovným	vstupem	ošetřené	skleníky	důkladně	vyvětrejte.
Nebezpečná směs (§ 12 odst.1 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů) obsahuje následující nebezpečné látky: fenhexamid
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.
Držitel rozhodnutí o povolení: SBM Développement S.A.S., Les 4 M, 111 Chemin du Petit Bois, 691 30 ECULLY, Francie

 
Evidenční číslo: 4325-5
Balení:   HDPE láhev 15ml 

(Balení je opatřeno odměrkou)
Datum výroby a číslo šarže jsou uvedeny na primárním obalu. 
 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při skladování v originálních neotevřených obalech a dodržení podmínek skladování. 
Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídají-
cího 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 prodlouže-
nou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Působení: Teldor® 500 SC obsahuje účinnou látku fenhexamid ze skupiny hydroxyanilidů. Fenhexamid je preventivně působící 
účinná látka, působí proti růstu klíčního vlákna a mycelia houbových patogenů. Působí kontaktně a translaminárně. Do rostlinných 
pletiv proniká jen částečně, větší část účinné látky je absorbována voskovou vrstvičkou kutikuly a následně chráněna proti smyvu. 
Zbývající část účinné látky vytváří ochranný film na povrchu ošetřených rostlin. Účinkuje zejména proti plísní šedé, moniliové spále 
a moniliovým hnilobám.

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)  Poznámka 
k dávkování

5) Umístění
6) Určení sklizně

réva plíseň šedá 0,075 - 0,1 % 
(7,5 - 10 ml/10 l vody)

14 4) do skanutí

jahodník plíseň šedá 0,15 %
(15 ml/10 l vody)

3 4) do skanutí

maliník plíseň šedá 0,15 %
(15 ml/10 l vody)

7 4) do skanutí 

višeň, třešeň, 
slivoň, meruňka

moniliová 
hniloba 

0,15 %
(15 ml/10 l vody)

3 4) do skanutí 

višeň, meruňka moniliová 
spála 

0,15 %
(15 ml/10 l vody)

AT 1)  na počátku květu, 
při dokvétání

4) do skanutí

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 Maximální počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi
jahodník, maliník postřik max. 2x za rok
meruňka postřik max. 2x za rok (spála i hniloba) 10-14 dnů
réva postřik max. 2x za rok 7–14 dnů
slivoň, třešeň, višeň postřik max. 2x za rok (spála i hniloba) 10-14 dnů

 
Doporučení pro aplikaci
Réva – plíseň šedá
Aplikace se provádí zásadně preventivně. Vhodné aplikační termíny: dokvétání révy, krátce před uzavíráním hroznů na počátku 
zaměkání bobulí. Hrozny pro velmi pozdní sklizně je možné ošetřit i později (interval mezi aplikacemi 7-14 dní), vždy s ohledem 
na ochrannou lhůtu. 
Dávku 0,075% lze použít ve fázi uzavírání hroznů, na počátku zaměkání hroznů lze dávku 0,075 % použít pouze ve vinicích se 
slabším výskytem choroby, eventuelně u méně náchylných odrůd.
Dbejte na dokonalé pokrytí bobulí a třapiny aplikační kapalinou. Směr aplikační kapaliny usměrněte do zóny hroznů, aplikujte 
z obou stran řad. Zajistěte optimální vzdušnost porostu a pokrytí zóny hroznů aplikační kapalinou. 
Jahodník – plíseň šedá
Aplikace se provádí preventivně, buď na počátku kvetení, nebo v polovině kvetení nebo při dokvétání, resp. v průběhu tvorby plodů 
se zohledněním ochranné lhůty přípravku.
Maliník – plíseň šedá
Aplikace se provádí preventivně, buď na počátku kvetení, nebo v polovině kvetení resp. při dokvétání.
Višeň, třešeň, slivoň, meruňka – moniliová hniloba 
Aplikace se provádí preventivně, první aplikace v době zabarvování plodů, opakování po 10-14 dnech, eventuálně ihned pokud 
dojde k vážnému poškození plodů (např. kroupami), vždy při respektování ochranné lhůty přípravku. Závěrečná aplikace v době, 
kdy jsou plody téměř zralé.
Višeň, meruňka – moniliová spála
Aplikace se provádí v období od počátku do konce kvetení v závislosti na infekčních podmínkách. 
Maximální výška olistěné koruny peckovin: 3 m

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 

Plodina, oblast 
použití

Škodlivý 
organismus, 
jiný účel 
použití

Dávkování, mísitelnost OL Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

4)  Poznámka 
k dávkování

5) Umístění
6) Určení sklizně

rajče plíseň šedá 0,1 - 0,15 % 
(10 - 15 ml/10 l vody)

3 2) preventivně, při 
prvních příznacích 
choroby

4) do skanutí
5) skleníky

broskvoň Moniliová 
hniloba

0,15 % 
(15 ml/10 l vody)

3 4) do skanutí

okrasné rostliny plíseň šedá 0,1 % 
(10 ml/10 l vody)

- 4) do skanutí
5) venkovní prostory

salát plíseň šedá 
(šedá hniloba)

0,1 % 
(10 ml/10 l vody)

3 2) při prvních přízna-
cích choroby

4) do skanutí
5) pole, skleníky

paprika plíseň šedá 
(šedá hniloba)

0,1 % 
(10 ml/10 l vody)

3 2) při prvních přízna-
cích choroby

4) do skanutí
5) skleníky

okurka plíseň šedá 
(šedá hniloba)

0,1 % 
(10 ml/10 l vody)

1 2) při prvních přízna-
cích choroby

4) do skanutí
5) skleníky

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.  
(-) – ochrannou lhůtu nebylo nutné stanovit. 

Plodina, oblast použití Způsob 
aplikace

Max. počet aplikací v plodině Interval mezi 
aplikacemi

broskvoň postřik max. 2x za rok 14 dnů
okrasné rostliny postřik max. 2x za vegetaci/porost
okurka, paprika, rajče, salát postřik max. 3x 7–10 dnů

Broskvoň - moniliová hniloba
Termín ošetření: preventivně při ohrožení, zejména od počátku zrání (první aplikace v době vybarvování plodů). 
Použití na broskvoň zahrnuje i použití na nektarinku (nektarinka = broskvoň Prunus persica)
Technika aplikace
Aplikaci je nutno provádět tak, aby nedošlo k zasažení okolních porostů. 
Postřik ukončit při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.
Příprava aplikační kapaliny
Přípravek v obalu nejprve homogenizujte protřepáním nebo promícháním. Odměřené množství přípravku poté vlijte do nádrže 
aplikačního zařízení naplněného do poloviny vodou. Připravenou aplikační kapalinu je třeba bezodkladně spotřebovat. Po rozmí-
chání doplňte vodou na předepsaný objem. 
Čištění aplikačního zařízení
Postřikovač (včetně rozvodu aplikační kapaliny a trysky) bezprostředně po aplikaci důkladně vypláchněte vodou. Proplachujte tak 
dlouho, dokud není odstraněna postřiková pěna a ostatní zbytky přípravku. V případě použití čisticích prostředků postupujte dle 
návodu na jejich použití.
Selektivita
Přípravek je rostlinami velmi dobře snášen.
Antirezistentní strategie
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným 
mechanismem účinku.
TELDOR 500 SC nevykazuje křížovou rezistenci s fungicidy ze skupiny triazolů, morfolinů, dikarboximidů, anilidů, anilinopyrimi-
dinů, Bacillus subtilis.
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.)

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m vzhledem k povrchové vodě.

Ostatní Přípravek je pro ryby vysoce toxický.

Přípravek je toxický pro řasy.

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členov-
ců, necílových rostlin, půdních makroorganismů a mikroorganismů. 

Podmínky správného skladování 
Skladujte v originálních neporušených obalech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od 
těchto látek při teplotách +5°C až +30°C. Chraňte před přímým slunečním svitem a vlhkem.
Způsob odstraňování obalu a neupotřebitelných zbytků
Obal přípravku se nesmí znovu použít k jakémukoliv účelu. Použité obaly a nepoužitelné zbytky přípravku se odstraňují jako 
nebezpečný odpad, např. uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených obecními nebo městskými úřady. Pří-
padné zbytkové množství aplikační kapaliny zřeďte v poměru cca. 1:5 vodou a poté vystříkejte na naposledy ošetřovanou plochu. 
Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka 
Při	přípravě	aplikační	kapaliny	ani	při	provádění	postřiku	nepoužívejte	kontaktní	čočky.
Osobám	alergickým	se	nedoporučuje	práce	s	přípravkem.	
Při práci s přípravkem používejte gumové nebo plastové rukavice, ochranný oděv a nepromokavý plášť nebo turistickou pláštěnku, 
gumové nebo plastové holínky s ohledem na práci v zahrádkářském terénu, kapuci, čepici se štítkem nebo klobouk. 
Poškozené ochranné prostředky (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.
Při ruční aplikaci v sadu nebo na vinici lze doporučit další výše neuvedené ochranné prostředky jako ochranu proti promočení.
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 minut 
během jednoho dne.
Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. 
Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.
Po ukončení práce ve skleníku/fóliovníku opusťte ošetřované prostory!
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného oděvu a dalších ochranných 
prostředků a do důkladného umytí.
První pomoc
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku/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 odstaňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 
10 min velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení. 
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo a o poskytnuté první pomoci. V případě 
potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) 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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POUŽITIE V ZÁHRADÁCH A PREDZÁHRADKÁCH JE POVOLENÉ. 
PRÍPRAVOK NA OCHRANU RASTLÍN PRE NEPROFESIONÁLNYCH POUŽÍVATEĽOV.

Teldor® 500 SC
Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ochranu viniča 
a jahôd proti plesni sivej.

Účinná látka: Fenhexamid, 500 g.l-1, 42,80 % w/w 
t.j. 1-methyl-cyclohexanecarboxylic acid (2,3-dichloro-4-hydroxy-phenyl)-amide

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: fenhexamid CAS No.: 126/833-17-8
Označenie prípravku:

  GHS09
  

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
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.
Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami! 
SP1     Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/Zabrániť 

kontaminácii prostredníctvom odtokových jkanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)
Spe 3    Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami 

ochranný pás zeme v dĺžke 10 m.
Z 4   Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo    koncentrácie je pre domáce, hospodár-

ske a voľne žijúce zvieratá prijateľné. 
Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo    koncentrácie je pre vtáky prijateľné.
Vo 2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.
V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre populácie: dážďovky.
Vč 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.
Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!
Uložte mimo dosahu zvierat!
ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!
Výrobca: Bayer S.A.S., Bayer CropScience, 16, rue Jean-Marie Leclair, CS90106, F-69266 Lyon Cedex 09, Francúzska 
republika Držiteľ autorizácie: BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Teldor® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience.
Číslo autorizácie ÚKSÚP: 15-MB-1529
Dátum výroby: uvedené na obale
Číslo šarže: uvedené na obale
Balenie: 15 ml fľaša HDPE
Doba použiteľnosti:  2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Účinná látka fenhexamid patrí do novej skupiny účinných látok – hydroxyanilidy. Zabraňuje rastu klíčneho vlákna a mycélia huby.  
Pôsobí kontaktne a translaminárne. Do rastlinných pletív preniká len čiastočne, časť  účinnej látky je absorbovaná voskovou 
vrstvičkou kutikuly a zvyšok účinnej látky vytvára ochranný film na povrchu ošetrovanej rastliny. 

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka na 10 l Ochranná doba Poznámka
vinič pleseň sivá 7,5-10 ml 14
jahoda pleseň sivá 15 ml 3

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Vinič:
Dávka : 10 ml v 10 l vody na 100 m2.
Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 2×.
Aplikujte zásadne preventívne. Prípravok aplikujte od rastovej fázy konca kvitnutia, do rastovej fázy mäknutia bobúl (BBCH 68 – 
85). Hrozno určené pre veľmi neskorý zber je možné ošetriť aj neskôr (interval medzi aplikáciami 7-14 dní), vždy s ohľadom na 
ochrannú dobu.
Dávku 0,75 l/ha použite vo fáze uzatvárania strapcov, na začiatku mäknutia bobúľ je možné dávku 0,75 l/ha použiť len vo viniciach 
so slabším výskytom choroby, eventuálne u menej náchylných odrôd.
Dbajte o dokonalé pokrytie bobúľ a strapín postrekovou kvapalinou. Smer postrekovej kvapaliny usmernite do zóny strapcov, 
aplikujte z oboch strán radov. Zaistite optimálnu vzdušnosť porastu a pokrytie zóny strapcov postrekovou kvapalinou.

Jahody:
Dávka : 15 ml v 10 l vody na 100 m2.
Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 2×.
Prvé ošetrenie vykonávajte na začiatku kvitnutia (10-20% otvorených kvetov) (BBCH 59), druhé ošetrenie v polovici kvitnutia až 
po odkvitnutie, t.j. za 10-14 dní (BBCH 61 – 69). Vzhľadom na krátku ochrannú dobu prípravku pri nepriaznivom (vlhkom) počasí 
možno aplikovať podľa potreby aj neskôr pri zohľadnení ochrannej doby. 
Menej významné použitie
NÁVOD NA POUŽITIE 

Plodina Účel použitia Dávka na 10 l Ochranná doba Poznámka
čerešňa moniliózy –

Monilia	laxa
Monilia	fructigena

5 ml 3 dni -

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy bio-
logickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná!  
Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!
POKYNY PRE APLIKÁCIU
Čerešňa: proti moniliózam aplikujte prípravok preventívne od rastovej fázy BBCH 77 (70 % plodov je konečnej veľkosti) do 
BBCH (pokročilé zafarbovanie plodov), v 10-14 dňových intervaloch medzi aplikáciami, eventuálne ihneď pokiaľ dôjde k vážnemu 
poškodeniu plodov.
Dávka vody: 3 – 5 l vody/100 m2

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 2×

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH 
NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY
Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia  nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, 
alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.
OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE
Fenhexamid je podľa FRAC zaradený do skupiny G3 (hydroxyanilidy) s nízkym až stredným rizikom vzniku rezistencie. Neprekra-
čujte maximálny počet aplikácii stanovený v pokynoch pre aplikáciu. Podľa možností striedajte prípravky s odlišným mechanizmom 
účinku.
VPLYV NA ÚRODU
Pri použití prípravku v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia  nie je známy negatívny vplyv na úrodu.
VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY
Pri aplikácii prípravku nesmú byť zasiahnuté okolité porasty.
VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY
Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia  nie sú známe údaje o vplyve prípravku na užitočné a ne-
cieľové organizmy.
PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY
Odmerané množstvo pípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Po 
uzavretí postrekovača pretrepte postrekovač tak, aby sa postreková kvapalina premiešala. Pripravte len také množstvo postreko-
vej 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.  Nesmú byť zasiahnuté zdroje podzemných vôd a recipienty povrchových vôd.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!
Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný oblek, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gu-
movú 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!
Prípravok nie je horľavinou. 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 poľno-
hospodársku 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 vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.
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.: 02/54 774 166).

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. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. 
Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!
ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV
Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale, prázdne obaly (3x 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 podzemých ani recipienty povrchových vôd.
Použité náradie, nástroje, zariadenia a ochranné pomôcky asanujte 3%- roztokom uhličitanu sodného (sódy) a opláchnite vodou.
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