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PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

ZNACHOR 500 SC
Herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k hubení jednoletých jednoděložných i dvouděložných plevelů v porostech řepky
olejky ozimé
Profesionální uživatel.
Název a množství účinné látky:

metazachlor 500 g/I (50 % hmot.)

Název nebezpečné látky: reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3 (2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3: 1)

VAROVÁNÍ

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P261 Zamezte vdechování erosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci
vod splachem z farem a z cest).
SPe 1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek a/nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor, v celkové
dávce vyšší než 1,0 kg ú.l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.
Držitel povolení/Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku na ochranu rostlin na trhu: Pestila II
Sp. z o. o. sp.k., Studzianki 24a, 97-320 Wolbórz, Polsko, tel.:/fax: +48 446164375, e-mail: info@pestila.pl
Evidenční číslo přípravku: 5660-0
Číslo šarže: uvedeno na obalu
Datum výroby formulace: uvedeno na obalu
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 °C až + 30 °C
Množství přípravku v obalu:

HDPE kanystr se šroubovým uzávěrem a obsahem 20 l přípravku

Způsob působení:
Znachor 500 SC je herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k aplikaci do půdy nebo na list, proti jednoletým jednoděložným a
dvouděložným plevelům. Znachor 500 SC je selektivní herbicid se systémovým účinkem, přijímán kořeny a listy, který působí na klíčící
plevele. Citlivé plevele zastavují růst a postupně hynou. Nejlepší účinnosti je dosaženo při aplikaci před vzejitím plevele a po vzejití do fáze
prvních listů plevele (do BBCH 12).
NÁVOD K POUŽITÍ

1) Plodina, oblast
použití

2) Škodlivý
organismus, jiný účel
použití

Dávkování,
mísitelnost

OL

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

řepka olejka ozimá

plevele jednoděložné
jednoleté, plevele

2 l/ha

AT

1) od: 11 BBCH
do: 14 BBCH
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dvouděložné jednoleté

2) do: 12 BBCH

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi

řepka olejka ozimá

200-300 l/ha

postřik

1x

UPŘESNĚNÍ POUŽITÍ:
Dešťové srážky po ošetření mohou způsobit projevy fytotoxicity zejména při nízkých teplotách a při pěstování na lehkých půdách.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
SPEKTRUM ÚČINNOSTI PŘÍPRAVKU:
Citlivé plevele: ježatka kuří noha, hluchavka nachová, merlík bílý, heřmánkovec nevonný, chundelka metlice, svízel přítula, rmen polní,
kokoška pastuší tobolka
Méně citlivé plevele: violka rolní, pomněnka rolní, výdrol obilnin
NÁSLEDNÉ A NÁHRADNÍ PLODINY:
Následné plodiny:
Pěstování následných plodin je bez omezení.
Náhradní plodiny:
Pokud je nutná likvidace ošetřeného porostu:
- nepoužívejte přípravky obsahující účinnou látku metazachlor na následně pěstované rostliny ve vegetační sezóně, ve které byl použit přípravek
Znachor 500 SC,
- v případě likvidace porostu na podzim lze opět vyset řepku, nebo po orbě min. 20 cm lze koncem září vysévat ozimé obilniny,
- v případě likvidace porostu na jaře po provedení orby (min. 15 cm) lze pěstovat řepku, brambory, jarní obilniny, kukuřici nebo brukvovité
plodiny.
OCHRANNÉ VZDÁLENOSTI A JINÁ OPATŘENÍ A OMEZENÍ S OHLEDEM NA OCHRANU ZDRAVÍ LIDÍ, NECÍLOVÝCH
ORGANISMŮ A SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Řepka olejka ozimá:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ( ≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <
7 m.
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů
Plodina

bez
tryska
tryska
tryska
redukce
50 %
75 %
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
řepka olejka ozimá
7
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka olejka ozimá

10

5

5

0

DALŠÍ OMEZENÍ:
Důkladně vypláchněte obal.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Při aplikaci je doporučeno použít traktor s uzavřenou kabinou pro řidiče např. typu 3 podle ČSN EN 15695-1.
Vstup na ošetřený pozemek je možný až druhý den po aplikaci.
Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.
Po odložení osobních ochranných pracovních prostředků se osprchujte.
Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak po skončení práce ochranný oděv vyperte a OOPP očistěte.
Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY:
Uvedeno v bodu: "Další údaje a upřesnění".
ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ PRO APLIKACI PŘÍPRAVKU:
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaného porostu.
Další pokyny k čištění zařízení pro aplikaci přípravku jsou uvedeny v bodu: "Další údaje a upřesnění".
OSOBNÍ A 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+Al s kódem podle
ČSN EN ISO 374-1
Ochrana očí a obličeje: ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166
Ochrana těla: celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo ČSN EN 13034+A1, resp. ČSN EN ISO 27065, nebo jiný
ochranný oděv označený grafickou značkou "ochrana proti chemikáliím" podle ČSN EN ISO 13688 při ředění přípravku gumová nebo
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plastová zástěra
Dodatečná ochrana hlavy: není nutná
Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN
ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu)
Společný údaj k OOPP: poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.
Při vlastní aplikaci, když je pracovník dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče (např. 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:
Projeví-li se zdravotní potíže (např. při přetrvávajícím podráždění očí nebo kůže, podezření na alergickou kožní reakci) 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, pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře
opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.
První pomoc při zasažení očí:
Vyplachujte oči alespoň 10 minut 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, 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.
SKLADOVÁNÍ:
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých, chladných, dobře větratelných a uzamykatelných skladech, odděleně od
potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, hořlavin, léků, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě 0 °C až + 30 °C. Chraňte před
vlhkem, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem!
LIKVIDACE OBALŮ A ZBYTKŮ:
Zákaz opětovného použití obalu.
Zbytky postřikové kapaliny a oplachované vody se zředí v poměru cca 1:5 vodou a beze zbytku vystříkají na ošetřovanou plochu, nesmí
však zasáhnout zdroje podzemních ani recipienty povrchových vod.
Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně
vybavené dvojstupňovým spalováním s teplotou 1200 - 1400 °C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin. Případné zbytky přípravku
se po eventuálním nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly.
DALŠÍ ÚDAJE A UPŘESNĚNÍ:
Čištění zařízení pro aplikaci přípravku:
Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinné látky metazachlor,
musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:
1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), po dobu alespoň 10
minut.
2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), s přídavkem
čisticího prostředku, případně s přídavkem sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich
použití.
3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě 2x.
4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaného porostu.
Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem.
Držitel rozhodnutí o povolení nepřebírá žádnou zodpovědnost za ztráty a škody způsobené nesprávným skladováním a použitím přípravku.
Distributor pro ČR: Agro Aliance s.r.o., 252 26 Třebotov 304, ČR, tel.: 257 830 138
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