Etiketa schválená: 12.6.2015

Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych používateľov

POLYFIX
Prípravok vo forme kvapalného koncentrátu (SL) pre riedenie vodou, ktorý je určený na
zníženie zberových strát repky ozimnej, repky jarnej a semenných porastov kapustovej
zeleniny.
AKTÍVNA ZLOŽKA:

polyvinyl alkohol

20% (208 g/l)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:
Neobsahuje
OZNAČENIE:
Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre
zdravie ľudí a životné prostredie.

Pomocný prípravok nevyžaduje špecifické opatrenia z hľadiska ochrany vtákov, ostatných
suchozemských stavovcov, vodných organizmov, včiel, ostatných necieľových
článkonožcov, pôdnych makroorganizmov, pôdnych mikroorganizmov a necieľových
rastlín.
SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v
blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z
poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).
Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte etiketu na obale!
Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd
vo voľnej prírode! Uložte mimo dosahu detí a zvierat!
Výrobca:

SDP SAS Francúzsko

Držiteľ autorizácie:

SDP SAS, 2 rue des Tilleuls, 02320 Pinon,
FRANCÚZSKO

Poverený zástupca:

PARTNER-vetagro spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-20-1588

Dátum výroby:
Číslo šarže:
Balenie:

uvedené na obale
uvedené na obale

Doba použiteľnosti:

min. 2 roky od dátumu výroby.
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PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Aplikuje sa postrekom na šešule repky (ozimnej, jarnej) a kapustovej zeleniny. Vďaka
svojim lepivým vlastnostiam a vytvoreniu povlaku na šešuliach znižuje ich fyzikálne
napätie a tým zamedzuje ich pukaniu a nežiaducemu výmrvu semien.
NÁVOD NA POUŽITIE
Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná
doba

repka ozimná,
repka jarná
kapustová
zelenina

zníženie zberových strát

0,25 – 0,3%

AT

zníženie zberových strát

0,25 – 0,3%

AT

Poznámka

semenné
porasty

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Dávka vody: 100 – 200 l/ha
Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetáciu.
POLYFIX aplikujte vo fáze, keď väčšina šešúľ stratila intenzívne zelené sfarbenie a
zmenila ich na svetlozelenú, t.j. 10% až 30% šešúľ je zrelých (BBCH 81 – 83, približne 34 týždne pred ich plánovaným zberom). Najneskoršie možno aplikovať prípravok vo fáze,
keď je 80% šešúľ zrelých (BBCH 88).
Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od obsluhy.
Neodporúčame aplikáciu prípravku pri teplotách nad 25°C.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY
Riziká vyplývajúce z použitia prípravku sú pri dodržaní návodu na použitie, predpísanej
dávky alebo koncentrácie a správnej aplikácie pre včely a zver prijateľné.
PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV
Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou
a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo
postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.
Metóda spracovania odpadu: EURAL – 15 01 02 – obaly z plastov
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Počas manipulácie s výrobkom a jeho aplikácie, ako aj po skončení práce a odloženia
ochranného odevu/ďalších OOPP a dôkladného umytia nejedzte, nepite a nefajčite.
V prípade, že nepoužívate ochranný odev na jedno použitie, tak pracovný/ochranný odev a
OOPP pred ďalším použitím vyperte, resp. očistite.
ochrana dýchacích orgánov: nie je nutná
ochrana rúk: gumové alebo plastové rukavice označené piktogramom pre chemické
nebezpečenstvo podľa STN EN 420+A1 s uvedeným kódom podľa prílohy A k STN EN 374-1
ochrana očí a tváre: ochranné okuliare
ochrana tela: celkový pracovný/ochranný odev z textilného materiálu napr. podľa STN EN
14605+A1 alebo iný ochranný odev označený grafickou značkou/piktogramom „ochrana proti
chemikáliám“ podľa STN EN ISO 13688
dodatočná ochrana hlavy: nie je nutná
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dodatočná ochrana nôh: pracovná alebo ochranná obuv (napr. gumené alebo plastové čižmy)
podľa EN ISO 20346 alebo EN ISO 20347 (s ohľadom na prácu v poľnohospodárskom teréne)
Ak je pracovník pri samotnej aplikácii dostatočne chránený v uzatvorenej kabíne vodiča,
OOPP nie sú nutné. Musí však mať prichystané aspoň rezervné ochranné rukavice.

PRVÁ POMOC
Všeobecné pokyny: pri pretrvávajúcich zdravotných ťažkostiach alebo v prípade pochybností
upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z etikety výrobku alebo karty bezpečnostných
údajov.
Prvá pomoc pri vdýchnutí aerosólu počas aplikácie: prejdite mimo oblasti aplikácie
postreku.
Prvá pomoc pri kontakte s kožou: odložte kontaminovaný odev, zasiahnuté časti pokožky
umyte pokiaľ možno teplou vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite.
Prvá pomoc pri zasiahnutí očí: Najskôr odstráňte kontaktné šošovky, v prípade, že ich
používate, súčasne vyplachujte priestor pod viečkami po dobu aspoň 10 minút veľkým
množstvom vlažnej, tečúcej, čistej vody. Kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť, je
nutné ich zlikvidovať.
Prvá pomoc pri náhodnom požití: Ústa vypláchnite vodou; nevyvolávajte zvracanie.
Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o pomocnom prípravku, s ktorým
postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (i event.
následnej terapii) je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom:
Tel. nepretržite: +421 2 5477 4166.
ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA
Použité aplikačné zariadenie po aplikácii prípravku prečistite čistou vodou, resp. čistiacim
prípravkom určeným na tento účel.
SKLADOVANIE
Prípravok POLYFIX skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných,
dobre vetrateľných, čistých, a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov,
krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok, pri
teplotách +5 až +30 °C. Chráňte pred mrazom, priamym slnečným svetlom a vlhkom. Pri
dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch je doba
použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby s možnosťou predĺženia trvanlivosti
o ďalší 1 rok (v závislosti od výsledkov rozborov účinnej látky).
ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV
Vyprázdnený obal vymyte vodou a likvidujte ako ostatný odpad.
Nepoužitý prípravok v pôvodnom obale a prázdne obaly z prípravku odovzdajte v mieste
zberu domového odpadu špeciálne vytvoreného pre tento účel (v rámci triedenia odpadov)
príslušnou samosprávou (informujte sa u orgánu miestnej správy)! Obaly od prípravku sa
nesmú znovu používať na akékoľvek iné účely!
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