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POMOCNÝ PROST�EDEK NA OCHRANU ROSTLIN - ADJUVANT 

 

MERO 33528 
 
Adjuvant ve form� emulgovatelného koncentrátu pro použití s p�ípravkem Maister v  kuku�ici                  
a s p�ípravky Husar, Atlantis WG a Chevalier v pšenici. 
 
Ú�inná látka: methylester �epkového oleje 730 g/l 

 
  

R 36  Dráždí o�i 
R 38  Dráždí k�ži 
R 52  Škodlivý pro vodní organismy 
 
S 2 Uchovávejte mimo dosah d�tí 
S 13 Uchovávejte odd�len� od potravin, nápoj� a krmiv 
S 20/21 Nejezte, nepijte a neku�te p�i používání 
S 24  Zamezte styku s k�ží 
S 25  Zamezte styku s o�ima 
S 26 P�i zasažení o�í okamžit� d�kladn� vypláchn�te vodou a vyhledejte léka�skou 
pomoc 
S 28 P�i styku s k�ží okamžit� omyjte velkým množstvím vody 
S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn�ny bezpe�ným zp�sobem 
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný od�v, ochranné rukavice a ochranné brýle 
nebo obli�ejový štít 
S 45 V p�ípad� nehody nebo necítíte-li se dob�e, okamžit� vyhledejte léka�skou 
pomoc (je-li možno, ukažte toto ozna�ení) 
S 61 Zabra�te uvoln�ní do životního prost�edí. Viz speciální pokyny nebo 
bezpe�nostní listy 
 
Ho�lavá kapalina III. t�ídy nebezpe�nosti. 
 
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro �lov�ka a životní 
prost�edí 

 
Nebezpe�né látky (§ 20 zákona �. 434/2005 Sb.), obsažené v p�ípravku: ethoxy (7) tridekanol 
 
 
Registra�ní �íslo: 1663-0C 
 
Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce: Bayer CropScience AG, Monheim, SRN 
Právní zástupce v �R/1. distributor: Bayer s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9;  
                                                               tel. 266 101 842 
 
 
Balení a hmotnost:    HDPE kanystr 5; 10 a 20 l 
 
 
Datum výroby:            uvedeno na obalu 
�íslo šarže:                 uvedeno na obalu 
 
 
Doba použitelnosti:  2 roky od data výroby p�i správném skladování v p�vodních neporušených 
obalech 
 
 
P�sobení 
Mero 33528 je adjuvant pro použití s p�ípravky na bázi sulfonylmo�ovin MaisTer, Atlantis WG,  

 

dráždivý 
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Chevalier a Husar, jejichž ú�inek zvyšuje a stabilizuje. Sám o sob� nemá žádný herbicidní ú�inek. 
Mero 33528 snižuje povrchové nap�tí post�ikových kapalin pesticid�, tím zlepšuje kontakt post�ikové 
kapaliny s povrchem rostlin, dále sekundární distribuci ú�inných látek na povrchu rostlin a urychluje 
jejich vstup do rostlinných pletiv. 
 
Návod k použití: 

Plodina Ú�el použití 
 

Aplika�ní 
dávka 

Poznámka 

kuku�ice posílení ú�inku p�ípravku 
MaisTer 
 

2 l *) *) vždy v kombinaci s registrovanou dávkou 
p�ípravku MaisTer podle návodu 

pšenice  ozimá 
a pšenice jarní 

posílení ú�inku p�ípravk� 
Husar, Atlantis WG  
a Chevalier 

1 l **) **) vždy v kombinaci s registrovanou dávkou 
p�ípravk� Husar, Atlantis WG a Chevalier 
podle návodu 
 

 
 
Up�esn�ní podmínek aplikace: 
Maximální po�et aplikací a ochranné lh�ty se �ídí podle p�ípravku, s nímž je pomocný prost�edek Mero 
33528 kombinován. 
 
Technika post�iku: 
Mero 33528 v kombinacích s p�ípravky které doporu�ujeme lze aplikovat b�žnými post�ikova�i, které 
zabezpe�í p�esné a rovnom�rné dávkování. P�i aplikaci doporu�ujeme použít dávku vody 200-400 l/ha.  
Post�ikem nesmí být zasaženy necílové porosty v okolí ošet�ované plochy. 
Neaplikovat letecky, jen pozemn�. 
 
P�íprava post�ikové kapaliny 
Odm��ená dávka prost�edku Mero 33528 se vlije do nádrže aplika�ního za�ízení napln�né do poloviny 
vodou s p�edem rozmíchaným druhým p�ípravkem a za stálého míchání se doplní voda na stanovený 
objem. P�ípadn� se použije p�edmíchávací za�ízení, pokud je jím stroj vybaven. P�ipravenou 
post�ikovou kapalinu je t�eba bezodkladn� spot�ebovat. 
 
�išt�ní post�ikova�e: 
Postupuje se podle návodu na použití p�íslušného herbicidu, který byl použit ve sm�si s Mero 33528. 
P�inejmenším vypláchn�te nádrž, �erpací a filtra�ní systém a rozvod kapaliny alespo� t�ikrát vodou v 
množství odpovídajícím nejmén� 10 % objemu nádrže post�ikova�e. Je nutno pe�liv� vy�istit filtry. 
Je možné použít i vhodný detergent v souladu s jeho návodem k použití. 
      
Doporu�ení a možná rizika ve vztahu k životnímu prost�edí 
R 52  Škodlivý pro vodní organismy 
P�ípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany v�el, zv��e, pták�, ostatních užite�ných �lenovc� 
krom� v�el, ryb a ostatních vodních organism� 
Zabra�te kontaminaci vody p�ípravkem nebo jeho obalem 
Ne�ist�te aplika�ní za�ízení v blízkosti povrchové vody 
Zabra�te kontaminaci vod splachem z farem a z cest 
 
 
Podmínky správného skladování  
S 49 Uchovávejte pouze v p�vodním obalu 
S 3/9/14 Uchovávejte na chladném, dob�e v�traném míst� odd�len� od potravin a krmiv a obal� od 
t�chto látek 
S 57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prost�edí 
 
P�ípravek skladujte v uzav�ených originálních obalech v uzam�ených, suchých a v�tratelných skladech 
p�i teplotách 5-30 °C odd�len� od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfek�ních prost�edk� a obal� od t�chto 
látek. Chránit p�ed vlhkem, mrazem a p�ímým slune�ním svitem. Výrobce nep�ebírá záruku za škody 
vzniklé nesprávným skladováním p�ípravku. 
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Zp�sob likvidace obalu, neupot�ebitelných zbytk�, post�ikové kapaliny a oplachových vod: 
S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn�ny bezpe�ným zp�sobem  
 
Zbytky post�ikové kapaliny a oplachové vody se vylijí do m�lké rýhy na ošet�ovaném pozemku; nesm�jí 
zasáhnout zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. 
Použité obaly od p�ípravku se nesm�jí používat k jakémukoliv ú�elu! Prázdné obaly se d�kladn� 
vypláchnou vodou, která se následn� použije pro p�ípravu post�ikové kapaliny. Poté se spálí ve 
schválené spalovn� vybavené dvojstup�ovým spalováním s teplotou 1100 °C ve druhém stupni a 
�išt�ním plynných zplodin. Stejným zp�sobem je nutno likvidovat nepoužitelné zbytky p�ípravku. 
 
 
Bezpe�nostní opat�ení pro ochranu �lov�ka a zví�at, první pomoc: 
P�ed použitím si d�kladn� p�e�t�te návod k použití! 
 
P�i práci s p�ípravkem používejte výhradn� ochranné prost�edky, schválené pro práci s pesticidními 
p�ípravky:  
Ochrana dýchacích orgán�: ústenka z filtra�ního materiálu nebo polomaska z filtra�ního materiálu 
(�SN EN 149); zabránit nadýchání aerosolu a prachu 
Ochrana o�í a obli�eje: uzav�ené brýle nebo obli�ejový štít (�SN EN 166) 
Ochrana t�la: protichemický ochranný od�v z textilního materiálu (�SN EN 368 a �SN EN 369)  
Ochrana hlavy: �epice se štítkem nebo klobouk  
Ochrana rukou a nohou: gumové rukavice (�SN EN 374-1) a gumové nebo plastové holinky (�SN EN 
346) 
P�i �ed�ní použít navíc zást�ru z PVC �i pogumovaného textilu. 
 
Post�ik se smí provád�t jen za bezv�t�í nebo mírného vánku a v tom p�ípad� ve sm�ru po v�tru od 
pracujících. P�i práci a po ní až do svle�ení ochranného od�vu a d�kladného omytí celého t�la teplou 
vodou a mýdlem není dovoleno jíst, pít a kou�it! 
 
První pomoc 
P�i požití - vypláchnout ústa �istou vodou, podat postiženému ca 10 tablet medicinálního uhlí + ca  0,5 l 
pokud možno vlažné vody; nevyvolávat zvracení, léka� provede výplach žaludku 
P�i zasažení o�í - vyplachovat velkým množstvím vody po dobu ca 15 minut a vyhledat léka�e. 
P�i zasažení pokožky - zasažená místa omýt mýdlem a teplou vodou; v p�ípad� p�etrvávajícího 
podrážd�ní vyhledat léka�skou pomoc 
P�i nadýchání - vynést postiženého na �erstvý vzduch, zajistit klidovou polohu, chránit p�ed chladem 
 
Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezv�domí nebo má 
k�e�e.V každém p�ípad� nejprve odstranit pot�ísn�ný od�v. 
 
Léka�e vždy informovat o p�ípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. Terapii 
lze v p�ípad� pot�eby konzultovat s toxikologickým st�ediskem nebo s naší dále uvedenou                  
24-hodinovou kontaktní službou: 
 
Klinika nemocí z povolání Toxikologické informa�ní st�edisko, Na bojišti 1 

128 08  Praha 2, tel. (+420) 224 919 293 
 
V p�ípad� jakékoliv eventuelní nehody �i havárie, týkající se p�ípravku se, prosím, obra�te na adresu: 

 
Bayer  s. r. o., Litvínovská 609/3, Praha 9 - Prosek 

Tel.: (+420) 266 101 842; (+420) 266 101 844  fax (+420) 266 101 494 
 

V p�ípad� nezbytné pot�eby a naší eventuelní nedostupnosti na výše uvedené adrese obra�te se, 
prosím na 24-hodinovou globální bezpe�nostní službu Bayer CropScience: 

 

+44 1603 401 030 
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Opat�ení p�i požáru 
S 41 V p�ípad� požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy 
S 42 V p�ípad� požáru použijte hasební p�nu, hasební prášek, písek �i zeminu nebo vodu (ne silným 
proudem). 
P�ípravek je ho�lavou kapalinou III. t�ídy nebezpe�nosti, s bodem vzplanutí nad 61 °C. Obsahuje 
methylester �epkového oleje. Emulgovatelný koncentrát. S vodou se mísí v každém pom�ru, tvo�í 
emulsi. 
Eventuelní požár se hasí nejlépe hasební p�nou, hasebním práškem, nebo pískem �i zeminou. Vodu 
použít jen výjime�n� a to pouze ve form� jemné mlhy, nikdy ne silným proudem a jen tehdy, kdy je 
dokonale zabezpe�eno, že kontaminovaná hasební voda nem�že uniknout z prostoru požá�išt� do 
okolí, zejména nesmí proniknout do ve�ejné kanalizace, spodních vod, recipient� povrchových vod a 
nesmí zasáhnout zem�d�lskou p�du. 
P�i hašení požáru v dob�e v�traných prostorách používejte ochrannou obli�ejovou masku (typ CM 4 
nebo MLW) s filtrem (typ MOF-4 nebo ekvivalentní), v uzav�ených prostorách používejte izola�ní 
dýchací p�ístroj. 
 
 

Dodatková informace spole�nosti Bayer CropScience: 
 

P�ípravek používejte výhradn� v souladu s návodem k použití.  
P�ípravek nesmí být používán v takových dávkách a kombinacích, které nejsou uvedeny v textu 
etikety anebo nejsou sou�ástí písemných doporu�ení spole�nosti Bayer, platných pro aplikaci 
dodávaných p�ípravk� na ochranu rostlin. 
V p�ípad� použití jakékoliv kombinace p�edem odzkoušejte vzájemnou mísitelnost jednotlivých 
zamýšlených složek. 
Spole�nost Bayer nep�ebírá zodpov�dnost za škody zp�sobené odlišným použitím �i 
nesprávným skladováním p�ípravku. 

 
 
 


