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Postřikový fungicidní přípravek ve formě mikroemulze (ME) k ochraně pšenice ozimé proti houbovým chorobám.

®GALILEO

Profesionální uživatel.

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

Název nebezpečné látky: docusat-natrium

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Název a množství účinné látky: 125 g/l; tetrakonazol 12,5 % hmot.

H411 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.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Evidenční číslo přípravku: 5746-1

® GALILEO je registrovaná ochranná známka společnosti ISAGRO S.p.A.

Právní zástupce: STAPHYT s.r.o., Měnín 569, 66457 Měnín

 Držitel povolení/Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku na ochranu rostlin na trhu: Isagro 

S.p.A, Caldera Business Park, Via Caldera 21, 20153 Milano, Itálie, tel: 0039 (0)2 40 90 12 76

HDPE láhev se šroubovacím uzávěrem a s přípravkem v množství 0,25 l; 0,5 l a 1 l;

HDPE kanystr se šroubovacím uzávěrem a s přípravkem v množství 5 l; 10 l a 20 l;

HDPE sud se šroubovacím uzávěrem a s přípravkem v množství 200 l.

Datum výroby formulace:

Číslo šarže:

uvedeno na obalu

uvedeno na obalu

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

Množství přípravku v obalu: 

Způsob působení:

Galileo je systemický fungicid s preventivními a kurativními účinky proti padlí travnímu, braničnatce pšeničné, rzi pšeničné a rzi plevové. 

Přípravek se vyznačuje dlouhou dobou účinnosti. Zastavuje růst mycelia patogéna uvnitř ošetřené rostliny. Tetrakonazol rychle proniká do 

rostlin (během 4 hodin) a rozvádí se do všech ošetřovaných rostlinných buněk. To vede k významnému stupni ochrany nejen ošetřených 

částí rostlin, ale i nově narůstajících částí rostlin po postřiku.

1) Plodina, oblast 

použití

2) Škodlivý 

organismus, jiný účel 

použití

Dávkování, 

mísitelnost

Poznámka:

1) k plodině

2) k ŠO

3) k OL

OL

(dny)
4) poznámka

     k dávkování

5) umístění

6) určení sklizně

Rozsah povoleného použití/Návod k použití:

pšenice ozimá padlí travní, 

braničnatka pšeničná, 

rez pšeničná, 

rez plevová

1 l/ha 1) od: 40 BBCH, 

do: 69 BBCH

-

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod 

splachem z farem a z cest).

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

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi

pšenice ozimá 200-600 l/ha postřik 1x

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit
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Opatření k minimalizaci pravděpodobnosti vývoje rezistence: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který 

obsahuje výhradně účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Neaplikujte jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. 

Nespoléhejte na kurativní potenciál tohto typu účinné látky.

Další omezení:

Při aplikaci se doporučuje použít traktor nebo samojízdný postřikovač s uzavřenou kabinou pro řidiče například typu 3 (podle ČSN EN 15695-1).

Ruční aplikace se nepředpokládá.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Při práci používejte doporučené osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP).

Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků.

Po odložení osobních ochranných pracovních prostředků se důkladně umyjte.

Po skončení práce ochranný oděv a další OOPP vyperte / očistěte.

Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Příprava aplikační kapaliny:

Uvedeno v bodu: „Další údaje a upřesnění“

Čištění aplikačního zařízení:

Uvedeno v bodu: „Další údaje a upřesnění“

Upřesnění použití:

Skladování:

Přípravek skladujte v neporušených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných místnostech při teplotách + 5 °C až + 30 

°C. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, vysokými teplotami a přímým slunečním 

zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Likvidace obalů a zbytků:

Technologicky již nepoužitelný přípravek včetně nevyplachovaného obalu je v souladu s místní a národní právní úpravou (zákon o 

odpadech) nutno likvidovat jako nebezpečný odpad.

Osobní ochranné pracovní prostředky:

Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a čištění aplikačního zařízení:

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s kódem podle 

ČSN EN ISO 374-1

Ochrana očí a obličeje není nutná

Ochrana těla: ochranný oděv podle ČSN EN ISO 27065 (pro práci s pesticidy – typu C2 nebo C3), popř. celkový ochranný oděv podle ČSN 

EN 14605+A1 nebo ČSN EN 13034+A1 označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688

Dodatečná ochrana hlavy: není nutná

Dodatečná ochrana nohou: uzavřená pracovní obuv podle ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na vykonávanou práci)

Osobní ochranné pracovní prostředky při aplikaci polním postřikovačem: Při vlastní aplikaci, když je pracovník dostatečně chráněn v 

uzavřené kabině řidiče například typu 3 (podle ČSN EN 15695-1), OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní 

rukavice pro případ poruchy zařízení.

Informace o první pomoci:

Všeobecné pokyny:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (např. přetrvávající slzení, zarudnutí, pálení očí) nebo v případě pochybností kontaktujte 

lékaře.

První pomoc při nadýchání:

Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Odložte kontaminovaný oděv.

První pomoc při zasažení kůže:

Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.

První pomoc při zasažení očí:

Vyplachujte oči velkým množstvím, pokud možno vlažné čisté vody. Má-li osoba kontaktní čočky, vyjměte je, pokud je lze vyjmout 

snadno. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití:

Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. 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.
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Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody zřeďte vodou v poměru cca 1:5 a beze zbytku vystříkejte na ošetřovaném pozemku, přičemž 

nesmějí být zasaženy zdroje podzemních a recipienty povrchových vod.  

Prázdné obaly od přípravku 3x důkladně vypláchněte (oplachovou vodu použijte pro přípravu postřikové kapaliny), znehodnoťte a předejte 

prostřednictvím sběrného místa do sběru k recyklaci nebo spálení ve schválené spalovně. 

Obaly od přípravku nikdy nepoužívejte k jiným účelům! Zabraňte kontaminaci podzemních a povrchových vod.

Další údaje a upřesnení: 

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou, potom se důkladně rozmíchá a voda se
doplní na stanovený objem. Případně se použije předmíchacího zařízení, pokud je jím stroj vybaven. Po namíchání se udržuje míchací
zařízení stále v provozu. Aplikační tekutina musí být spotřebována během 2 hodin od přípravy. 

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků: 
Po aplikaci vypláchněte nádrž, čerpací a filtrační systémy, rozvody a trysky čistou vodou (čtvrtina objemu nádrže), případně s přídavkem 
čisticího prostředku. Při použití čisticího prostředku postupujte podle návodu k použití. 
Nevyplachujte v dosahu zdrojů podzemních a povrchových recipientů vod! 

Distributor pro ČR: Agro Aliance s.r.o. 252 26 Třebotov 304, tel.: 257 830 138
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