
PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN 
Pouze pro profesionální uživatele 

 
RIVAL® DUO 

  
Systémový fungicid s preventivním a kurativním účinkem ve formě suspenzního koncentrátu (SC) 
k ošetření brambor proti plísni bramborové (Phytophthora infestans).  
 
Účinná látka: propamokarb hydrochlorid 400 g/l (cca 36,46% hm.)  

cymoxanil 50 g/l (cca 4,56% hm.) 
 
UFI: A300-80Y8-P008-GEGG 
Balení: 5 l HDPE/PA kanystr 
Evidenční číslo přípravku: 5352-0 
Držitel rozhodnutí o povolení:  AGRIA SA, Asenovgradsko šose, 4009 Plovdiv, Bulharsko, tel: +359 
29150500 
Výrobce: AGRIA SA, Asenovgradsko šose, 4009 Plovdiv, Bulharsko, tel: +359 29150500 
Distributor v ČR: ADAMA CZ s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, Czech Republic, tel.: 

241930644 

Datum výroby/Číslo šarže: uvedeno na obalu 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C 
 

 
 

 
VAROVÁNÍ  
 
 
H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle 

matky. 
 
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. 
 
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní 
prostředí.  
EUH208 Obsahuje propamokarb hydrochlorid a cymoxanil. Může vyvolat alergickou reakci. 
 
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.  

 
 
Podmínky správného skladování: Přípravek na ochranu rostlin RIVAL® DUO skladujte v uzavřených 
originálních obalech, v suchých, dobře větratelných a uzamykatelných skladech. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Skladovací teplota: skladujte při teplotách +5 °C až +30 °C odděleně od potravin, krmiv, 
hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, ohněm a přímým 
slunečním svitem. 
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. 
 
 
 



První pomoc  
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (např. alergická kožní reakce) nebo v případě 
pochybností kontaktujte lékaře. 
První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. 
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: Vyplachujte oči 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. 
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně 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) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon 
nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402. 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a 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 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 

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. 
Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče, OOPP nejsou nutné. 
Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení. 
    
Opatření při požáru 
Přípravek není hořlavý. Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, 
eventuálně pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně a to formou jemného zmlžování, nikoliv 
silným proudem a pouze v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná 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 požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, protože při hoření 
může docházet ke vzniku toxických zplodin. 
 
 
Další omezení: 

- 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 podzemní a povrchové 
vody. 

- Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. 
- Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty. 
- 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 ochranný oděv vyperte a OOPP 
očistěte. 

- 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 ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti 

využívané zranitelnými skupinami obyvatel. 

 
Odstraňování obalů, neupotřebitelných zbytků, aplikační kapaliny a oplachových vod 
Případné zbytky aplikační nebo oplachové kapaliny se naředí cca 1:5 vodou a bezezbytku se vystříkají 
na ošetřovaném pozemku; nesmějí zasáhnout zdroje podzemních ani recipienty povrchových vod. 
Prázdné obaly se 3x vypláchnou vodou a po znehodnocení se předají oprávněné osobě k odstranění. 
Případné nepoužité zbytky přípravku se rovněž předají oprávněné osobě k odstranění. 
 
Působení přípravku:  
RIVAL® DUO je systémový fungicid. Vyznačuje se preventivním a kurativním účinkem. Obsahuje 400 
g/l účinné látky propamokarb hydrochlorid patřící do skupiny karbamátů a 50 g/l účinné látky cymoxanil 
patřící do skupiny cyanoacetamidových oximů.  
 
Návod k použití: 

1) Plodina,  
oblast použití  

2) Škodlivý 
organismus,  
jiný účel použití  

Dávkování, 
mísitelnost  

OL  
(dny) 

Poznámka  
1) k plodině  
2) k ŠO  
3) k OL  

4) Pozn. k 
dávkování  
5) Umístění  
6) Určení 
sklizně  

brambor  plíseň bramborová  2,5 l/ha  14  1) od: 20 
BBCH, do: 95 
BBCH  

 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní 
 

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

Interval mezi 
aplikacemi 

brambor  200-500 l/ha  postřik  4x  7 dnů 

 

Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem k použití. 
V případě použití jakékoliv kombinace předem odzkoušejte vzájemnou mísitelnost jednotlivých 
zamýšlených složek. 
Společnost AGRIA SA nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím či 
skladováním přípravku. 


