SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Propik 250 EC
Obchodní název referenčního přípravku: Barclay Bolt XL
Typ přípravku a typ působení přípravku: Postřikový systémový fungicid ze skupiny triazolů ve
formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně proti chorobám listů a klasů v pšenici, v ječmeni, v
žitě ozimém, v ovsu a na loukách a pastvinách.
Kategorie uživatelů: Přípravek povolený k použití pouze profesionálním uživatelem.
Název a množství účinné látky: propikonazol 250 g/l (25% hm.)
Název nebezpečné látky: Hydrocarbons, C10, Aromatics, <1% Naphthalene (číslo CAS - - -);
Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs.,calcium salts (číslo CAS 68953-96-8);
Solvent naphtha (petroleum), heavy arom. (64742-94-5).
Označení přípravku:

NEBEZPEČÍ
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu par/aerosolů.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310
PŘI
POŽITÍ:
Okamžitě
volejte
TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P391 Uniklý produkt seberte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s národními předpisy.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní
prostředí.
SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti
povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku
typu azolu, jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na
kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku
typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.
Držitel povolení k souběžnému obchodu: AgriStar – agrochemicals s.r.o., Liboš 98, 783 12
Štěpánov u Olomouce, Česká republika, Tel.: +420 731 465 817
Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo konečné označení přípravku na ochranu
rostlin na trhu: AgriStar – agrochemicals s.r.o., Liboš 98, 783 12 Štěpánov u Olomouce, Česká
republika
Evidenční číslo přípravku: 4845-0D/1
Číslo šarže/Datum výroby formulace: uvedeno na obalu
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 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 pro přípravky na ochranu rostlin a prodlouženou
dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.
Množství přípravku v obalu: 5 l
Způsob působení:
Propik 250 EC má preventivní a kurativní účinek proti houbovým chorobám obilovin.
Návod k použití:
1) Plodina, oblast
použití

2) Škodlivý organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL

pšenice

braničnatka plevová, rez plevová, rez
pšeničná, čerň na obilninách

0,5 l/ha

35

ječmen

rez plevová, rez ječná, čerň na
obilninách

0,5 l/ha

35

žito ozimé

padlí travní, rez žitná, čerň na
obilninách

0,5 l/ha

35

3) Pozn.

oves

padlí travní, čerň na obilninách

0,5 l/ha

35

louky a pastviny na
siláž

padlí travní, rynchosporiová skvrnitost

0,5 l/ha

28

louky a pastviny
padlí travní, rynchosporiová skvrnitost 0,5 l/ha
35
množitelské porosty
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a
sklizní.
Upřesnění použití:
Termín aplikace:
Pšenice, ječmen, žito ozimé, oves
- aplikace při prvních příznacích napadení, max. 2x
Louky, pastviny
- na siláž - aplikace při prvních příznacích napadení, max. 1 x
- množitelské porosty - aplikace při prvních projevech napadení, max. 2 x
Přípravek vykazuje významnou vedlejší účinnost proti braničnatce pšeničné v pšenici.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
Přípravek se aplikuje postřikem.
Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových
organismů a složek životního prostředí: - - Další omezení:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po důkladném zaschnutí.
Informujte svého zaměstnavatele, že používáte kontaktní čočky. Při práci kontaktní čočky
nepoužívejte.
Trvalá práce je zcela nevhodná pro alergiky.
Práce s přípravkem na ochranu rostlin je zakázána těhotným a kojícím ženám a mladistvým.
Příprava aplikační kapaliny: viz. Další údaje a upřesnění.
Čištění zařízení pro aplikaci přípravků: viz. Další údaje a upřesnění.
Osobní ochranné pracovní prostředky: viz. Další údaje a upřesnění.
Informace o první pomoci: viz. Další údaje a upřesnění.
Skladování: viz. Další údaje a upřesnění.
Likvidace obalů a zbytků: viz. Další údaje a upřesnění.
Další údaje a upřesnění:
Příprava aplikační kapaliny:
Před použitím dobře protřepat. Odměřené množství přípravku se rozmíchá s trochou vody v
pomocné nádobě, která se vlije do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a za stálého

mícháni se nádrž doplní na stanoveny objem.
Čištění zařízení pro aplikaci přípravků:
Aby nedošlo později k poškozeni jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl
přípravek, musí byt veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po
skončeni postřiku podle následujícího postupu:
1. Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu
nádrže postřikovače).
2. Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou
objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čistícího prostředku nebo sody (3 %
roztokem). V případě použiti čistících prostředků postupujte dle návodu na jejich použiti.
3. Opakujte postup podle bodu “2“ ještě dvakrát.
4. Trysky a sítka musí byt čištěny odděleně před zahájením a po ukončeni proplachovaní.
Osobní ochranné pracovní prostředky:
Při práci s přípravkem používejte osobní ochranné pracovní prostředky.
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná
Ochrana očí a obličeje: není nutná.
Ochrana těla: celkový ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605 nebo podle
ČSN EN 13034 popř. podle ČSN EN ISO 13982-1 nebo jiný ochranný oděv označeny piktogramem
„ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688.
Dodatečná ochrana hlavy: není nutná.
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí
podle ČSN EN 420 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1.
Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (gumové nebo plastové holinky) podle
ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu).
Společný údaj pro OOPP: poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončeni práce, až do odloženi
ochranného/pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umyti.
Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použiti, pak pracovní/ochranný oděv a OOPP před
dalším použitím vyperte, resp. očistěte, popř. postupujte podle doporučeni výrobce těch OOPP,
které nelze vyprat. U textilních prostředků se při jejich praní/ošetřování/čištění řiďte
piktogramy/symboly podle ČSN EN ISO 3758 umístěnými zpravidla přímo na výrobku.
Informujte svého zaměstnavatele, že používáte kontaktní čočky. Při práci kontaktní čočky
nepoužívejte. Trvalá práce je zcela nevhodná pro alergiky.
Práce s přípravkem na ochranu rostlin je zakázána těhotným a kojícím ženám a mladistvým.
Pokud se přípravek dostane do ohniska požáru, je třeba zabezpečit, aby kontaminovaná hasební
voda, pokud byla při hašeni požáru eventuálně použita, neunikla z prostoru požářiště do okolí,
zejména nepronikla do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a
nezasáhla zemědělskou půdu.
Důležité upozorněni: při požárním zásahu použijte izolační dýchací přistroje, neboť při hořeni může
docházet ke vzniku toxických zplodin.
Informace o první pomoci:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se závažné celkové zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti
uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z teto etikety/štítku/příbalového letáku.
Při nadýchání: Přerušte expozici, zajistěte tělesny i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, nebo
objeví-li se příznaky astmatického záchvatu, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno
teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při přetrvávajícím podrážděni, nebo podezření
na vznik alergické kožní odpovědi, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Nejdříve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně při otevřených
víčkách alespoň 15 minut vyplachujte – zejména prostory pod vičky – vodou, nejlépe pokojové
teploty. Rychlost poskytnuti první pomoci při zasaženi oči je pro minimalizaci následků
rozhodující. Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení, pocit cizího tělesa v oku apod.) i po
vymýváni, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc, kterou je třeba vyhledat vždy, jestliže byly
zasaženy oči s kontaktními čočkami. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu použit a je třeba
je zlikvidovat.
Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvraceni. Zvrací-li postiženy sám,
zabraňte vdechnuti zvratků. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek, etiketu popř.
obal přípravku nebo bezpečnostní list.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o
poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou
terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293
nebo 224 915 402.
Skladování:
Přípravek skladujte v suchých uzamykatelných skladech, v uzavřených originálních obalech při
teplotách 0 až +30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od
těchto látek. Chraňte před mrazem.
Likvidace obalů a zbytků:
Vzniklé odpady se zneškodňuji ve spalovnách pro nebezpečné látky, vybavených dvoustupňovým
spalováním při teplotě 1200 °C ve druhem stupni s následným čištěním plynných zplodin nebo v
jiném zařízení schváleném pro zneškodňování nebezpečných odpadů; postupuje se při tom podle
zákona o odpadech a podle prováděcích předpisů o zneškodňováni odpadů.
Připadne zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy se naředí 1 : 5 vodou a bezezbytku
vystříkají na ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty
povrchových vod. S použitými obaly se nakládá jako s nebezpečným odpadem. Prostředky užité při
odstraňování náhodného uniku jakož i nepoužitelné osobní ochranné pracovní prostředky se
zneškodňuji obdobně jako použité obaly.
Dodatková informace:
Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem na použiti. Společnost AgriStar –
agrochemicals s.r.o. nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím či
skladováním přípravku.
Souběžný obchod povolen Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

