Přípravek na ochranu rostlin

FEZAN PLUS
Postřikový fungicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu (SC)
k ochraně pšenice ozimé proti braničnatce pšeničné, fuzariózám klasů a černím.
Výrobce:
Sipcam S.p.A. , Via Vittorio Veneto 81 – 26857 Salerano Sul Lambro (Lodi), Itálie
(+ 39 0371 5961)
Držitel povolení (osoba odpovědná za konečné balení a označení):
Oxon Italia S.p.A., Via Sempione 195, 20016 Pero (Milan), Itálie, (+39-02-35378207)
Distributor pro ČR:
Sumi Agro Czech s.r.o., Na Strži 65, 140 00 Praha 4, (tel.: 261 090 281)
Číslo povolení:

4969-0

Účinné látky:
chlorthalonil 166 g/l (15,09%)
tebukonazol 60 g/l (5,45%)

Varování
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v
klidu v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
EUH410 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a
životní prostředí.
EUH208 Obsahuje chlorthalonil (ISO) a 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazin.
Může vyvolat alergickou reakci.
Názvy nebezpečných látek, obsažených v přípravku: chlorthalonil (ISO), tebukonazol (ISO)
1

(SP1) Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v
blízkosti povrchové vody / 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.
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel,
necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových
rostlin.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Balení:
1 lt. COEX (HDPE/EVOH) láhev, šroubovací uzávěr s pečetí
5 lt. COEX (HDPE/PA) kanystr, šroubovací uzávěr s pečetí
10 lt. COEX (HDPE/EVOH) kanystr, šroubovací uzávěr s pečetí
20 lt. kanystr (materiál kanystru: vnější - pocínovaný plech, vnitřní - umělá pryskyřice a
šroubovací uzávěr s pečetí).
Datum výroby/Číslo šarže: uvedeno na obalu
Použitelné do: Doba použitelnosti je 2 roky od data výroby; teplota skladování + 5 °C až + 30
°C.
Informace o první pomoci:
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte
lékaře a poskytněte informace ze štítku/příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání aerosolu: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid.
Přetrvávají- li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky
umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při přetrvávajícím
podráždění, nebo podezření vzniku alergické kožní reakce, vyhledejte lékařskou pomoc.
První pomoc při zasažení očí: Nejdříve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a
současně při otevřených víčkách alespoň 15 minut vyplachujte – zejména prostory pod víčky
– čistou tekoucí vodou, nejlépe pokojové teploty. Rychlost poskytnutí první pomoci při
zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Přetrvávají-li příznaky (slzení,
zarudnutí, pálení, pocit cizího tělesa v oku apod.) i po vymývání, vyhledejte odbornou
lékařskou pomoc, kterou je třeba vyhledat vždy, jestliže byly zasaženy oči s kontaktními
čočkami. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení.
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.
PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
FEZAN PLUS je fungicid obsahující směs účinných látek s rozdílným mechanismem
působení: tebukonazol a chlorthalonil. Přípravek je určen na ochranu pšenice vůči široké škále
nemocí: braničnatkám, fusariózám, černím.

NÁVOD K POUŽITÍ
Plodina
Škodlivý organismus

Dávkování,
mísitelnost

OL (dny)

Poznámka

braničnatka pšeničná,
fuzariózy klasů,
3 l/ha
35
pšenice ozimá
čerň na obilninách
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední
aplikace a sklizní.
APLIKAČNÍ POZNÁMKY
Maximální počet aplikací: 2x za rok.
Interval mezi aplikacemi: min. 7 dní.
Termín aplikace: do BBCH 69 (konec kvetení).
Proti braničnatce pšeničné aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu
choroby. Při aplikaci v podmínkách silného infekčního tlaku braničnatky pšeničné nelze
vyloučit snížení účinnosti přípravku.
Možný vliv ošetření na fermentační procesy konzultujte s držitelem povolení nebo
zpracovatelem.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!
Přípravek se aplikuje postřikem.
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
FEZAN PLUS
bez redukce
tryska 50%
tryska 75%
tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
pšenice ozimá
4
4
4
4
PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY
Při přípravě aplikační kapaliny dbejte na důkladné vypláchnutí přípravku z obalu, aby
nedocházelo ke snížení koncentrace při přípravě aplikační kapaliny.
Před použitím přípravek důkladně protřepejte. Odměřené množství vlijte do nádrže
postřikovače zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplňte nádrž postřikovače na
stanovený objem vodou. Při aplikaci musí být zabezpečeno stálé promíchávání postřikové
kapaliny. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže
odděleně. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. Před aplikací
zkontrolujeme dávkování a činnost trysek. Připravenou postřikovou kapalinu je nutné
bezodkladně spotřebovat.
ČIŠTĚNÍ APLIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ
Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl
přípravek, 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).
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.
4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

SKLADOVÁNÍ
Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu,
v dobře větratelných a uzavřených skladech při teplotách +5 až +30 °C, odděleně od potravin,
krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Přípravek chraňte před
vlhkem, mrazem a přímým slunečním zářením.
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.
LIKVIDACE OBALŮ A ZBYTKŮ
Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních vod a recipienty
povrchových vod.
S použitými obaly se nakládá jako s nebezpečným odpadem, zneškodňují se ve spalovnách
pro nebezpečné látky, vybavených dvoustupňovým spalováním při teplotě 1200 °C ve druhém
stupni a 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 zneškodňování odpadů.
Případné zbytky přípravku po předchozím nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny apod.) se
spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly.
Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy se naředí 1:5 vodou a vystříkají na
ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty
povrchových vod.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě aplikační kapaliny a při aplikaci:
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná.
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: není nutná
Ochrana těla: celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN
14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, popř. podle ČSN EN ISO 13982-1, nebo jiný
ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO
13688.
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.
Po skončení práce až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí
nejezte, nepijte a nekuřte.
Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv a OOPP
před dalším použitím vyperte, resp. očistěte (ty OOPP, které nelze prát, důkladně
očistěte/umyjte alespoň teplou vodou a mýdlem/pracím práškem). U textilních prostředků se
při jejich praní/ošetřování/čištění řiďte piktogramy/symboly umístěnými zpravidla přímo na
výrobku.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru od dalších osob.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
Osobám alergickým se nedoporučuje práce s přípravkem.
Případný požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, event. pískem nebo
zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně a to formou jemného zmlžování, ne silným proudem.
Je třeba zabezpečit, aby kontaminovaná hasební voda, pokud byla při hašení požáru
eventuelně použita, neunikla z prostoru požářiště do okolí, zejména nepronikla do veřejné
kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nezasáhla zemědělskou
půdu.
Důležité upozornění: Při požárním zásahu musejí být použity izolační dýchací přístroje,
neboť při hoření mohou vznikat toxické zplodiny!
Mimořádná opatření v případě nehody:
Zabraňte úniku do vody a půdy. Kontaminované plochy pokryjte vrstvou absorpčního
materiálu. Kontaminovaný absorbent umístit ve vhodných uzavíracích nádobách a tyto uložit
před likvidací na vhodném schváleném místě. K odstranění z podlahy a ostatních povrchů,
použijte vlhký hadr. Do uzavíratelných nádob také umístit všechny použité čistící pomůcky,
kontaminované oděvy a předměty.
Upozornění:
Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Registrem povolených přípravků na
ochranu rostlin vydaným Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

