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PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN  

 

PYRUS  400 SC  
 
 
Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně révy proti plísni šedé a jabloní 
a hrušní proti strupovitosti. 
 
Profesionální uživatel  

  
Název a množství účinné látky: pyrimethanil 400 g/l (37 hm%) 
 
Název nebezpečné látky: - 
 

 

 
 
 
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
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:/ Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku 
na ochranu rostlin na trhu: Arysta LifeScience Benelux SPRL, Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée, Belgie   
Právní zástupce: Arysta LifeScience Czech s.r.o., Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4, tel: 606 675 715 
 

Evidenční číslo přípravku: 4679-0  
 
 
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: 1 l v COEX (HDPE/PA) láhvi; 1 l v HDPE láhvi; 5 l, 10 l a 20 l v HDPE kanystru  
 

 
Způsob působení:  
PYRUS 400 SC je kontaktní fungicid proti plísni šedé na révě vinné a strupovitosti v jádrovinách. Obsahuje 400 
g/l účinné látky pyrimethanil patřící do skupiny anilinopyrimidinů. Přípravek s translaminárním a fumigačním 
účinkem působí preventivně. Jeho mechanismem účinku je inhibice vylučování enzymů houby, které se podílejí 
na vzniku a rozvoji infekce rostlin. Tím inhibuje a přerušuje infekční proces. Účinkuje i při nižších teplotách, kdy 
systemicky působící fungicidy selhávají. 
 
 
Návod k použití: 

Plodina, 
oblast použití 

Škodlivý organismus, 
jiný účel použití 

Dávkování, 
mísitelnost 

OL 
(dny) 

Poznámka 
1) k plodině, 2) k ŠO, 3) k OL,  
4) dávkování, 5) umístění,  
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6) určení sklizně 

réva plíseň šedá 2,0 l/ha 21  

jabloň, hrušeň strupovitost 
1 l/ha  
(0,33 l/1 m výšky 
koruny/ha) 

56 1) od 10 BBCH, do 69 BBCH 

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 

réva 200 – 1000 l/ha postřik, rosení max. 1x  

jabloň, hrušeň 150 – 1500 l/ha 
(max. 500 l/1 m 
výšky koruny/ha) 

postřik, rosení max. 4x 7 dnů 

 
Upřesnění použití: 
Při aplikaci nízkých dávek aplikační kapaliny konzultujte s držitelem povolení možný vliv zvýšené koncentrace 
přípravku na účinnost a plodinu. 
 
Opatření k minimalizaci pravděpodobnosti vývoje rezistence:  
SPa 1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze 
skupiny anilinopyrimidinů (např. pyrimethanil, cyprodinil) v révě vícekrát než 1x, v jabloních a hrušních vícekrát 
než 4x za vegetační sezónu.  
 
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny 
anilinopyrimidinů jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. 
 
 
Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a 
složek životního prostředí: 
Pro aplikaci do révy:  
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m 
vzhledem k povrchové vodě. 
 
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) 

jabloň, hrušeň 15 12 6 6 

 
Pro aplikaci do jabloně, hrušně  
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou 
vzdáleny od povrchových vod < 15 m. 
 
 

Další omezení: 
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik 
nesmí zasáhnout sousední plodiny.  
 
 

Příprava aplikační kapaliny: 
Uvedeno v bodu: Další údaje a upřesnění 
 
 

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků:  
Uvedeno v bodu: Další údaje a upřesnění 
 
 

Osobní ochranné pracovní prostředky: 
Uvedeno v bodu: Další údaje a upřesnění 
 
 

Informace o první pomoci: 
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu 
informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku. 
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První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. 
 
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte, pokud možno 
teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. 
 
První pomoc při zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou, pokud 
možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte 
odborné lékařské ošetření). 
 
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí 
a nemá-li křeče); 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 eventuální následnou terapii) konzultovat 
s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402. 
 
 

Skladování: 
Přípravek uchovávejte v originálních obalech, těsně uzavřené, chráněné před světlem a vlhkostí při teplotách 
+5 °C až +30 °C. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Chraňte před mrazem a přímým 
slunečním svitem. 
 
 

Likvidace obalů a zbytků:  
Technologicky již nepoužitelný přípravek včetně nevyplachovaného obalu je v souladu s místní a národní právní 
úpravou (zákon o odpadech) nutno likvidovat jako nebezpečný odpad. 
Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody zřeďte vodou v poměru cca 1:5 a beze zbytku vystříkejte na 
ošetřovaném pozemku, přičemž nesmějí být zasaženy zdroje podzemních a recipienty povrchových vod.   
Prázdné obaly od přípravku 3x důkladně vypláchněte (oplachovou vodu použijte pro přípravu postřikové 
kapaliny), znehodnoťte a předejte prostřednictvím sběrného místa do sběru k recyklaci nebo spálení ve 
schválené spalovně.  
Obaly od přípravku nikdy nepoužívejte k jiným účelům! Zabraňte kontaminaci podzemních a povrchových vod. 
 
 

Další údaje a upřesnění: 
Příprava aplikační kapaliny: 
Přípravek v obalu je třeba nejprve homogenizovat, např. promícháním nebo protřepáním. Odměřené množství 
přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněného do poloviny vodou a za stálého 
míchání doplňte na stanovený objem. Připravenou postřikovou kapalinu je třeba bezodkladně spotřebovat. 
 
 

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků:  
Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a opakovaně (min. 2x) vypláchněte vodou (vždy min. čtvrtinou 
objemu nádrže postřikovače), případně čistícím přípravkem Agroclean v souladu s návodem na jeho použití. 
Nevyplachujte v dosahu zdrojů podzemních a povrchových recipientů vod! 
 
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 ISO 374-1 
 
Ochrana očí a obličeje: není nutná 
 
Ochrana těla: celkový ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605 nebo podle ČSN EN 
13034 označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688 
 
Dodatečná ochrana hlavy: není nutná 
 
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 k OOPP: poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit 
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Po skončení práce až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, nepijte 
a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte. 
 
 
PYRUS 400 SC používejte pouze v souladu s návodem na použití na této etiketě. Držitel povolení zaručuje 
kvalitu přípravku pouze v případě, že je uchováván v originálních těsně uzavřených obalech a neručí za škody 
vzniklé nesprávným skladováním, zacházením, aplikací nebo použitím v rozporu s návodem na této etiketě.  
 
 

PYRUS ® je zapsaná ochranná známka   
 
 
 
 
 
 

 
 

 


