
1 

 

 
PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN  

 
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. 

 

 ALCOBAN   
 
 

Kontaktní organický fungicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k ochraně jabloně  
a hrušně proti strupovitosti. 
 
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem. 
  
Název a množství účinné látky: dithianon 700 g/kg (70 % hm.)  
 
  

     

 

 
Nebezpečí 
 
H301+H331 Toxický při požití nebo při vdechování.  
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli 
jim.  
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.  
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.    
P391 Uniklý produkt seberte.  
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. 
 
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní 
prostředí.  
 
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. 
 
Držitel povolení:/Právní zástupce:/ Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo 
za konečné označení přípravku na ochranu rostlin na trhu: GLOBACHEM nv, 
Brustem Industriepark Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, Belgie 
Informační služba firmy GLOBACHEM nv.:  
0032(0) 11 78 57 17      
0032(0) 11 68 15 65      
www.globachem.com      
globachem@globachem.com 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/GHS-pictogram-skull.svg


2 

 

 
  
  
Evidenční číslo přípravku: 5531-0  
 
Číslo šarže: / Datum výroby formulace: uvedeno na obalu 
 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až + 30 °C  
 
Množství přípravku v obalu: 5 kg v PET/AL/PE sáčku   
 
Způsob působení:  
Přípravek ALCOBAN je vysoce účinný mnohostranně použitelný fungicid zabraňující klíčení spor hub. 
Podmínkou vysokého stupně účinnosti je vytvoření postřikového filmu na listech a také pravidelné 
ošetřování v intervalech v závislosti na průběhu počasí. Při ošetření proti strupovitosti vykazuje  
i eradikativní účinek při aplikaci do maximálně 48 hodin po vzniku infekce. 
 
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 

Poznámka k 
4) dávkování  
5) umístění 
6) určení sklizně 

 jabloň, hrušeň  strupovitost 0,75 kg/ha 42 1) od: BBCH 50  
  

 

OL -ochranná lhůta je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace 
a sklizní.  

  

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

Interval mezi 
aplikacemi  
 

jabloň, hrušeň  
 

200-1000 l/ha  
 

postřik, rosení  
 

3 x za rok 7 dnů  
 

 
Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových 
organismů a složek životního prostředí: 
 
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů: 

Plodina  bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90% 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m) 

jabloně, hrušně  

 
40 30 25 15 

 
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž 
okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 40 m. 
 
Další omezení: 
Otvírání obalů a přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách  
s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.  
S přípravkem manipulujte vždy tak, aby se minimalizovala prašnost.  
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 typu 3 nebo 4 podle  
ČSN EN 15695-1.  
Ruční aplikace není povolena.  
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.  
Vstup na ošetřený pozemek je možný až za 4 dny po aplikaci.  
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Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí 
nejezte, nepijte a nekuřte.  
Po práce a 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. 
Zajistěte na místech/pracovištích, kde se nakládá s koncertovaným přípravkem, dostatek čisté vody 
pro případnou první pomoc pro výplach očí. 
Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.  
Přípravek nelze aplikovat ručně zádovým postřikovačem. 
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 10 metrů od hranice oblasti využívané 
zranitelnými skupinami obyvatel. 
 
Příprava aplikační kapaliny: viz Další údaje a upřesnění. 
 
Čištění zařízení pro aplikaci přípravků: viz Další údaje a upřesnění. 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP):   
 
Ochrana dýchacích orgánů 
vždy při otvírání obalů  
a ředění přípravku: 

vhodný typ filtrační polomasky např. s ventily proti plynům a částicím 
podle ČSN EN 405+A1 nebo k ochraně proti částicím podle ČSN EN 
149+A1, (typ FFP2 nebo FFP3) v ostatních případech není nutná, je-li 
práce prováděna ve venkovních prostorách. 
 

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická 
nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle  
přílohy A k ČSN EN 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 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 (typu 3 nebo 4 
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: VŽDY při požití, dále VŽDY při zasažení očí nebo projeví-li se přetrvávající 
zdravotní potíže (dýchací potíže, nevolnost, bolesti břicha, bolesti hlavy; dráždění očí nebo podezření 
na alergickou kožní reakci apod.), nebo v případě pochybností okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo vyhledejte lékaře.  
Při bezvědomí nebo sníženém vnímání uložte postiženého do zotavovací (dříve stabilizované) polohy 
na boku, s mírně zakloněnou hlavou, uvolněte oděv a dbejte o průchodnost dýchacích cest.  
Osoba, která poskytuje první pomoc, musí dbát na svoji vlastní bezpečnost.  
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První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Nebo dopravte 
postiženého mimo ošetřovanou oblast. Odložte kontaminovaný oděv. Zajistěte tělesný i duševní klid  

a dbejte o průchodnost dýchacích cest. 

 
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: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně 
vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. 
Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat. 
  
První pomoc při náhodném požití: OKAMŽITĚ vypláchněte ústa vodou. Podejte okamžitě aktivní 
uhlí (minimálně 10 tablet zapít 1/4 litru vody), je-li postižený při vědomí. Případné zvracení vždy 
konzultujte s Toxikologickým informačním střediskem. 

 
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 se skladuje v uzavřených originálních obalech při teplotách +5 až +30°C v suchých, 
větratelných a uzamykatelných místnostech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních 
prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, ohněm, vysokou teplotou přímým 
slunečním zářením a sáláním. 

 
Likvidace obalů a zbytků:  
Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních vod a recipienty 
povrchových vod. Prázdné obaly od přípravku několikrát vypláchněte vodou, která se nesmí vylévat  
a použije se pro přípravu postřiku. Obaly poté dejte buď do sběru k recyklaci nebo k likvidaci ke 
spálení ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 - 1400 °C ve 
druhém stupni a s čištěním plynných zplodin. Stejně se spálí případné zbytky přípravku po 
předchozím smícháním s hořlavým materiálem (pilinami apod.). Zbytky postřikové kapaliny zředěné  
v poměru asi 1:5 likvidujte vystříkáním na okraji ošetřeného pozemku v místě vzdáleném od vodotečí, 
studní a rybníků. 
 
Další údaje a upřesnění: 
Distributor v ČR: Belchim Crop Protection Czech Republic s.r.o., Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5, 
Tel.: +420 724 088 965 
 
Příprava aplikační kapaliny: 
Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a za 
stálého míchání se nádrž doplní vodou na požadovaný objem. Připravte si takové množství aplikační 
kapaliny, které spotřebujete. Postřikovač je třeba před použitím řádně vypláchnout. Při přípravě směsí 
je zakázáno mísit koncentráty, jednotlivé přípravky se do nádrže postřikovače vpravují odděleně. 
Aplikační kapalinu připravujte bezprostředně před použitím a ihned spotřebujte. 
 
Čištění zařízení pro aplikaci přípravků:  
Postřikovač po aplikaci důkladně vypláchněte vodou (min. 3x). Propláchněte také hadice a trysky. 
Výplachovou kapalinu použijte na naposledy ošetřovanou plochu. Nedostatečné vypláchnutí 
postřikovače může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin. 
 
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. 
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Při správném skladování v původních neotevřených obalech přípravek zachová plnou biologickou 
účinnost po dobu nejméně 2 let. Pečlivými zkouškami bylo prokázáno, že při dodržení návodu  
k použití je přípravek vhodný k doporučenému účelu. Výrobce však nemůže ručit za škody, způsobené 
neodborným a předpisům neodpovídajícím použitím a skladováním. 
 

ALCOBAN   - registrovaná ochranná známka společnosti GLOBACHEM NV, Belgie 

   
 


