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DOPORUČENÍ PRO POUŽItÍ
Následující doporučení společně se všeobecnými právními 
předpisy a doporučením v etiketě jsou základem správných 
zemědělských postupů.

•  Mírné srážky a teplé počasí podporují účinek přípravků obsahujících 
S-metolachlor

•  Použijte na vlhkou, dobře upravenou půdu bez hrud
•  Použijte schválené střední trysky
•  Nepoužívejte během deště nebo před očekávaným deštěm
•  Nepoužívejte, pokud fouká vítr překračující 4 m/s

POUŽItÍ
•  Během jednoho vegetačního období je možné jen jedno použití
•  Nepřekračujte maximální jednorázovou dávku
•  Použití vyšší aplikační dávky se doporučuje v případě pokročilejších 

vývojových fází plevelů nebo při jejich masivním výskytu
• Použijte po zasetí, před nebo bezprostředně po vyklíčení rostliny

OCHRANNÉ PROStŘEDKY
•  Zabraňte úletu postřiku na sousední rostliny  

(dle doporučení použijte střední intenzitu postřiku)
•  Dávejte pozor, aby nedošlo k překrytí postřiku  

(například na souvratích).

OCHRANNÉ PÁSY
•  Vodní nádrže a odtoky - je nutné zřídit ochranná pásma minimálně 

10 m široká.
•  Zemědělsky nevyužívaná půda - nutné zřídit ochranné pásmo 

o šířce od 1 do 10 m, v závislosti na produktu 
•  Odtokové příkopy ze zemědělských podniků a cest - zachovat 

vzdálenost min. 1 m.

Výzva
 S-metolachlor je látka 
potřebná na efektivní 
odplevelení kukuřice 
a slunečnice. 

Díky vysoké účinnosti 
a originálnímu způsobu 
působení je hlavním 
spojencem v boji se 
širokým spektrem plevelů 
při střídání plodin. 
Aby bylo v budoucnu 
možné přípravek 
používat, je nutné 
dodržovat doporučené 
dávky a podmínky 
použití pro jednotlivé 
plodiny a stanovení 
nárazníkových zón.  

DOPORUČENÉ POUŽItÍ

NÁRAZNÍKOVÉ ZÓNY

• Ochrana vody
• Ochrana před erozí
• Podporuje biologickou různorodost

• 20 m od pasek
• 10 m od vodních ploch
• 3 m od veřejných cest
•  1 - 10 m od zemědělsky  

nepoužívané půdy

mINImÁLNÍ VZDÁLENOStI



• Před použitím protřepte obsah balení.

•  Prázdné obaly třikrát vypláchněte vodou a obsah vylejte 
do nádrže postřikovače. 

•  Postřikovač plňte min. 20 m od studní, vodních zdrojů 
nebo vodních nádrží a odtoků.

Doporučujeme umývat postřikovač ve vzdálenosti  
alespoň 30 m od studní, vodních zdrojů,  
vodních nádrží a odtoků.

Při přípravě nebo během aplikace  
produktu: 

Noste dlouhé a těsné ochranné 
rukavice (např. nitrilové) nebo 
ochrannou kombinézu, pro ochranu 
před průnikem chemických látek, 
označených znakem CE

Zneškodněte pomocí 
technických řešení typu 
biobed nebo RemDry.

Zřeďte a použijte 
na místě, kde se 
prováděla aplikace. 

nebo

OCHRONA OSOBISTA OPERATORA

Noste ochranné brýle nebo 
jinou ochranu tváře

Noste vysokou obuv, přes kterou je možné 
natáhnout kombinézu

Během manipulace s přípravky na ochranu 
rostlin nejezte, nepijte a nekuřte

Nepoužívejte mobilní telefon

OCHRANA BĚHEm OŠEtŘENÍ

ZBYtKY POStŘIKŮ  
A ČIŠtĚNÍ POStŘIKOVAČE

PŘÍPRAVA POStŘIKU  
A PLNĚNÍ POStŘIKOVAČE

®  Registrovaná ochranná známka společnosti ve skupině společností Syngenta.

Syngenta Czech s.r.o.
Coral Office Park Nové Butovice Budova D, 
Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5 www.syngenta.cz


