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---Internal Use---  

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN 
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití 

 

BOFIX* 
 

Přípravek Bofix je postřikový herbicid ve formě mikronizovaného suspenzně emulzního 
koncentrátu pro ředění vodou k hubení odolných dvouděložných plevelů v okrasných a 
účelových trávnících a travách na semeno. 
 
Profesionální uživatel 
 
Název a množství účinné látky: 
Fluroxypyr 40 g/l (cca 5,3 % hm.) tj:  4-amino-3,5-dichlor-6-fluor-2-pyridyloxyoctová kyselina 
Klopyralid  20 g/l (cca 2.42 % hm.) tj: 3,6-dichlorpikolinová kyselina 
MCPA  200 g/l (cca 21,88 % hm.) tj: 2-methyl-4-chlorfenoxyoctová kyselina 
  

Název nebezpečné látky: MCPA draselná sůl (CAS  5221-16-9 )/fluroxypyr (ISO) (CAS 81406-
37-3)/solventní nafta (CAS 64742-94-5 )/ethoxylované alkoholy (CAS 68131-39-5) 1,2-
benzoisothiazol-3(2H)-on 
 

UFI: 1KEM-RA5K-P00Q-5JN7 
 
Označení přípravku:  

 
 

 
GHS07 

 
GHS09 

 

 
VAROVÁNÍ: 

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H410 Vysoce 

toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný 

oděv. P302/352 Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305/351/338 Při zasažení 
očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze 

vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě 

nebo vrácením dodavateli. 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). 
OP II. st Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a 

povrchové vody 

SPe2 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek a/nebo jiný, jestliže obsahuje 

účinnou látku klopyralid, mezi polovinou října až polovinou března.SPe1 Za účelem ochrany podzemní 
vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku klopyralid, vícekrát než 

jednou za dva roky na stejném pozemku v případě aplikace po 1. říjnu do zapojených trávníků. SPe3 
Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m 

vzhledem k povrchové vodě. SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené 
ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. 
Pravidelná práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby, protože obsahuje senzibilizující látku. 

DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO ČLOVĚKA A 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 
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Držitel povolení:  Corteva Agriscience Czech s.r.o, Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5, tel: +420 257 
414 101 

Osoba odpovědná za konečné balení a označení na trhu: Corteva Agriscience Czech s.r.o, 
Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5, tel: +420 257 414 101 
  

Evidenční číslo přípravku: 4105-9 
Číslo šarže: uvedeno na obalu 

Datum výroby formulace: uvedeno na obalu 

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při skladování v původních neotevřených a neporušených 
obalech; teplota skladování +5 až +30 °C. 

Množství přípravku v obalu: 200 l plech.sud, 10 l, 5 l, 20 l/1, 2 L HDPE kanystr/PET láhev 

 
*Ochranná známka Corteva Agriscience 

 
Způsob působení:  
Přípravek Bofix proniká do rostlin přes listy, účinná látka je rychle translokována do vzrostných vrcholů 
a kořenů. Účinek přípravku na plevele je patrný již za několik hodin po aplikaci. Dešťové srážky 2 

hodiny po aplikaci neovlivní negativně účinek přípravku na plevele. 

 
Spektrum herbicidní účinnosti: 
Bofix se vyznačuje výbornou účinností na jitrocel kopinatý, smetanku lékařskou, svízel přítulu, ptačinec 
žabinec, heřmánkovec přímořský, rmeny, starček obecný, sedmikrásku chudobku, pohanku 
svlačcovitou a další rdesnovité plevele, konopici napuchlou, hluchavky, kopřivu žahavku, kopřivu 
dvoudomou, šťovíky, pomněnku rolní, penízek rolní, kokošku pastuší tobolku, ohnici rolní, mák vlčí, 
zemědým lékařský, lilek černý, svlačec rolní, ostružiník ježiník, plevelné jeteloviny, lebedu rozkladitou, 
merlíky, pcháč oset a další dvouděložné plevele. Bofix nepůsobí na trávy. 
Plevele citlivé: svízel přítula, ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, rmeny, starček obecný, 
opletka obecná, konopice napuchlá, hluchavky, kopřiva žahavka, penízek rolní, kokoška pastuší 
tobolka, ohnice rolní, zemědým lékařský, lilek černý, lebeda rozkladitá, merlíky, pomněnka rolní, jitrocel 
kopinatý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka, kopřiva dvoudomá, svlačec rolní, šťovíky, 
ostružiník ježiník, plevelné jeteloviny, pcháč oset. 
 

Návod k použití 
Dvouděložné plevele, které jsou ve spektru účinnosti Bofixu, jsou nejcitlivější ve fázi 2 - 4 listů, svízel 
přítula ve fázi 1 - 4 (i více) přeslenů. Pcháč oset by měl v době aplikace vytvářet přízemní listové 
růžice, případně může být ve fázi prodlužovacího růstu lodyhy.  

 

 1) Plodina, 

oblast použití 

 2) Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití  

3) 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL  Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

trávníky  plevele dvouděložné 
jednoleté a vytrvalé  

4 l/ha  28  1) od 14 BBCH  
2) 
postemergentně 

 

trávy  plevele dvouděložné 
jednoleté a vytrvalé  

4 l/ha  AT  1) při výšce 15-
20 cm  
2) 
postemergentně 

6) semenné 
porosty 

 AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.  
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední 
aplikace a sklizní 
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Plodina, oblast 
použití  

Dávka vody  Způsob aplikace  Max. počet aplikací 
v plodině  

trávníky, trávy  250-400 l/ha  postřik  1x za rok  
 

Upřesnění použití: 
V nově založených trávnících se Bofix aplikuje postřikem v objemu vody 250 - 400 l /ha na vzešlé 
plevele od fáze vývinu 4. listu travin. V okrasných trávnících, na travnatých hřištích a pod. se Bofix 
aplikuje podle potřeby, zpravidla 2 - 14 dní před sečením trávníku. Delší časový úsek se doporučuje 
dodržet zejména při hubení vytrvalých plevelů, např. svlačce rolního a smetanky lékařské, aby byly 
účinné látky dobře translokovány do kořenů. Nedoporučuje se aplikovat Bofix do 2 dnů po sečení a v 
době kdy je trávník mechanicky poškozen. 

 
Růstová fáze plodin v době ošetření:  
Trávníky od BBCH 14, tj. 4 listy, 2-14 dní před sečením trávníku - delší časový úsek je nutné dodržet 
při hubení vytrvalých plevelů  
Trávy na semeno – ve výšce trav 15-20 cm  

 
Růstové fáze plevelů:  
BBCH 12-14, tj. 2-4 pravé listy  
svízel přítula BBCH 11-14, tj. 1 až 4 přesleny rozvinuty  
pcháč oset BBCH 30-31, tj. listová růžice až 10 % konečné velikosti  
 

 
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Nepoužívejte v jakkoli 
poškozených či oslabených porostech. Neaplikujte přípravek do 2 dnů po sečení trávníku! Druhové a 
odrůdové složení všech typů trávníku z hlediska možné fytotoxicity přípravku konzultujte s držitelem 
povolení.  
V případě, že trávník obsahuje jako požadovanou složku dvouděložné rostliny, je nutná konzultace 
rizika fytotoxicity s držitelem povolení. 
 
Následné plodiny: 
Rezidua přípravku v rostlinných pletivech (včetně hnoje a digestátu), která nejsou kompletně rozložena, 
mohou mít vliv na následné citlivé plodiny. 
Plodiny, ve kterých byl přípravek aplikován, nepoužívejte ke kompostování ani k mulčování. 
Hnůj pocházející od zvířat krmených plodinami, na něž byl přípravek aplikován, nepoužívejte ke 
kompostování. 
V případě, že ošetřené zbytky plodin nebyly zcela rozloženy, vyhněte se pěstování uvedených plodin: 
hrách, fazole a jiné luštěniny, mrkev a další miříkovité rostliny, brambory, salát a další hvězdnicovité 
rostliny, rostliny pěstované ve sklenících. 
Tam, kde se plánuje výsadba/výsev citlivých plodin na jaře, aplikujte přípravek nejpozději do konce 
července předchozího roku. 
Všechen ošetřený rostlinný materiál musí být dostatečně rozmělněný a zapravený do půdy do začátku 
podzimu (nebo co nejdříve po sklizni), což usnadňuje uvolnění reziduí do půdy a rychlejší degradaci. 
Podle správné agronomické praxe zajistěte, aby byly veškeré rostlinné zbytky (včetně chlévské mrvy) 
plně rozloženy před pěstováním citlivých plodin.Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření 
v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin. Postřikem nesmí být zasaženy sousední porosty. 
Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných 
podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 25°C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i 
výpary přípravku. 
Antirezistentní strategie 
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje jednu nebo více 
účinných látek pouze na bázi fenoxykarboxylových kyselin (např. 2,4-D, dichlorprop, MCPP, MCPA), 
několik let na stejném pozemku bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem 
účinku. 
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Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových 

organismů a složek životního prostředí:  
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, 
necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. 

Plodina  bez redukce  tryska  
50 %  

tryska  
75 %  

tryska  
90 %  

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]  

trávníky, tráva – semenné 
porosty  

4  4  4  4  

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]  

trávníky, tráva – semenné 
porosty  

5  5  0  0  

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se 
k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu 
o šířce nejméně 5 m. 
 

Další omezení:  
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního 
zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku BOFIX. 
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších 
osob.  
NEAPLIKOVAT přípravek ručními/zádovými postřikovači nebo pomocí traktoru/postřikovače bez 
uzavřené kabiny pro řidiče. 
Doporučuje se při aplikaci použít traktor s uzavřenou kabinou pro řidiče alespoň typu 3 podle ČSN EN 
15695-1. 
Vstup na ošetřený pozemek je možný minimálně 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 ošetřeného pole se semennými porosty a hranicí oblasti využívané 

širokou veřejností nesmí být menší než 5 metrů. 
Při ošetřování trávníků v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami 
obyvatel je třeba dodržovat následující preventivní a režimová opatření: 
- aplikaci je nutno předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu); 
- vlastník pozemku nebo osoba/firma provádějící aplikaci musí zajistit vhodné označení ošetřené 
plochy nebo stromů (během a po dobu 1 dne po aplikaci) například nápisem „chemicky ošetřeno, 
nevstupujte na ošetřené plochy“ s doplněním časových termínů; je možné doplnit i název přípravku, 
který byl použit (pro případnou včasnou první pomoc); 
- doplnit také kontakt na osoby/firmu, která aplikaci prováděla; 
- doporučujeme po dobu aplikace a celý následující den poté zamezit (popř. omezit) vstupu osob a 
případně i pohybu zvířat na ošetřené ploše; 
- jedná-li se o areály, které lze uzavřít, je žádoucí tak učinit. 
Přípravek nesmí při manipulaci a použití ani v malém množství zasáhnout jakékoli okolní porosty! 
Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů vod a recipientů 
povrchových vod. 
U textilních prostředků se při jejich praní / ošetřování / čištění řiďte piktogramy / symboly, umístěnými 
zpravidla přímo na výrobku. 
Osoby alergické by s přípravkem neměly pracovat. 
 
Přípravek není hořlavinou.  S vodou tvoří emulzi. Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, 
hasebním práškem, eventuálně pískem a zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně a to formou jemného 
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zmlžování, nikoliv silným proudem a pouze v případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby 
kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména aby nemohla 
proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla 
zasáhnout zemědělskou půdu. 
Důležité upozornění: Při požáru je nutno použít izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může 
docházet ke vzniku toxických zplodin, zejména oxidů dusíku, sloučenin chloru a oxidu uhelnatého. 
 

Příprava aplikační kapaliny:  
Odměřené množství přípravku se vleje do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou. Po 
promíchání se nádrž doplní vodou, případně se před doplněním přidají odměřená množství dalších 
přípravků a obsah nádrže se před doplněním opětovně promíchá. Při přípravě směsí je zakázáno 
míchat koncentráty, přípravky se do nádrže vpravují odděleně. 

 
Čištění zařízení pro aplikaci přípravků:  
Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na 
bázi účinných látek clopyralid,  MCPA a fluroxypyr musejí 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). 
2) Vypusťte  oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu 
nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku  nebo sody (3 % roztokem). v případě 
použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití. 
3) Opakujte postup podle bodu “2“ ještě dvakrát.  
d) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po skončení proplachování. 

 
Osobní ochranné pracovní prostředky: 

Ochrana dýchacích 

orgánů: 

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. 

Ochrana očí a obličeje: při práci s koncentrátem a ředění přípravku – bezpečnostní 
ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166 

Ochrana těla: celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo 
podle ČSN EN 13034+A1, 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 
holinky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s 
ohledem na práci v 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 (při přetrvávajícím slzení, zarudnutí, 
pálení očí nebo podezření na alergickou kožní reakci) nebo v případě pochybností 
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kontaktujte lékaře 

Při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Zajistěte tělesný i 
duševní klid. 

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. 

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. 

Při náhodném 

požití: 

Vypláchněte ústa vodou. Podejte pokud možno cca 5-10 tablet 
rozdrceného aktivního uhlí a 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) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon 
nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402. 

 
Skladování: 
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých, chladných, uzamykatelných a dobře 
větraných skladech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, 
kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách + 5 až 
+ 30 °C. Chránit před mrazem, vlhkem a přímým slunečním svitem. Skladujte mimo dosah dětí. 

 
Likvidace obalů a  zbytků: 
Prázdné obaly přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení mohou předat do sběru k 
recyklaci, nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 
až 1400 °C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin.   
Případné zbytky přípravku se po nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně stejných 
parametrů jako pro obaly. Použité nářadí, nástroje, zařízení a pomůcky se asanují 3 % roztokem 
uhličitanu sodného (sody) a omyjí vodou. 
Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy se naředí 1:5 vodou a bezezbytku se 
vystříkají na ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty 
povrchových vod. 
 

Další údaje a upřesnění:  
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 a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu 
přípravku. 
Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí. 

UKZUZ 186986/2021 ze dne 15.10.2021 

 


