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Přípravek na ochranu rostlin 

Rovral
®
 Aquaflo 

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně rostlin proti 
houbovým chorobám. 

Účinné látky: 

Iprodion  500 g/l 
tj. 3-(3,5-dichlorfenyl)-N-isopropyl- 2,4-dioxoimidazolidin-1-karboxamid 

Číslo povolení:  4678-0  

 

 
Zdraví škodlivý 
 

 
Nebezpečný pro životní prostředí 

 
 

 
 
 

PODEZŘENÍ NA KARCINOGENNÍ ÚČINKY 

VYSOCE TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, MŮŽE VYVOLAT DLOUHODOBÉ NEPŘÍZNIVÉ 
ÚČINKY VE VODNÍM PROSTŘEDÍ 

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ 

UCHOVÁVEJTE ODDĚLENĚ OD POTRAVIN, NÁPOJŮ A KRMIV 

NEJEZTE, NEPIJTE A NEKUŘTE PŘI POUŽÍVÁNÍ 

TENTO MATERIÁL A JEHO OBAL MUSÍ BÝT ZNEŠKODNĚNY BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM 

POUŽÍVEJTE VHODNÝ OCHRANNÝ ODĚV A OCHRANNÉ RUKAVICE 

PŘI POŽITÍ OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC A UKAŽTE TENTO OBAL NEBO 
OZNAČENÍ 

ZABRAŇTE UVOLNĚNÍ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. VIZ SPECIÁLNÍ POKYNY NEBO 
BEZPEČNOSTNÍ LISTY 
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POUŽIJTE VHODNÝ OBAL K ZAMEZENÍ KONTAMINACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

PRÁCE S PŘÍPRAVKEM JE ZAKÁZANÁ ŽENÁM TĚHOTNÝM A KOJÍCÍM, DÁLE MLADISTVÝM 

ZABRAŇTE KONTAMINACI VODY PŘÍPRAVKEM NEBO JEHO OBALEM. / NEČISTĚTE 
APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI POVRCHOVÉ VODY. / ZABRAŇTE KONTAMINACI VOD 
SPLACHEM Z FAREM A Z CEST 

PŘÍPRAVEK JE VYLOUČEN Z POUŽITÍ V OCHRANNÉM PÁSMU II. STUPNĚ ZDROJŮ 
POVRCHOVÉ VODY 

PECKOVINY A JAHODY: ZA ÚČELEM OCHRANY VODNÍCH ORGANISMŮ NEAPLIKUJTE NA 
SVAŽITÝCH POZEMCÍCH (≥ 3° SVAŽITOSTI), JEJICHŽ OKRAJE JSOU VZDÁLENY OD 
POVRCHOVÝCH VOD < 20 M 

ŘEPKA OLEJKA, LUŠTĚNINY, LISTOVÁ ZELENINA: ZA ÚČELEM OCHRANY VODNÍCH 
ORGANISMŮ NEAPLIKUJTE NA SVAŽITÝCH POZEMCÍCH (≥ 3° SVAŽITOSTI), JEJICHŽ 
OKRAJE JSOU VZDÁLENY OD POVRCHOVÝCH VOD < 10 M 

PŘÍPRAVEK NEVYŽADUJE KLASIFIKACI Z HLEDISKA OCHRANY PTACTVA, 
SUCHOZEMSKÝCH OBRATLOVCŮ, VČEL, NECÍLOVÝCH ČLENOVCŮ, PŮDNÍCH 
MIKROORGANISMŮ A PŮDNÍCH MAKROORGANISMŮ A NECÍLOVÝCH SUCHOZEMSKÝCH 
ROSTLIN 

PŘÍPRAVEK NESMÍ BÝT POUŽIT JINAK, NEŽ JE UVEDENO V NÁVODU 

DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO ČLOVĚKA A 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Držitel rozhodnutí o povolení:  BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, 

Německo 

Výrobce:  BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, 

Německo 

Právní zástupce v ČR:   BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, 

                                                                 tel. + 420 235 000 111 

Balení:  HDPE dóza, HDPE láhev, HDPE/PE láhev, HDPE kanystr 

Hmotnost-objem:      250 ml HDPE/PE láhev, 0,2 l HDPE dóza, 0,25 l HDPE dóza,  

     1 l HDPE láhev, 5 l HDPE kanystr, 10 l HDPE kanystr 

Číslo šarže:     uvedeno na obalu 

Datum výroby:    uvedeno na obalu 

Doba použitelnosti přípravku:  2 roky od data výroby 

 
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. 

 

 

Působení přípravku 
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Rovral® Aquaflo působí jako kontaktní fungicid inhibující klíčení spor a blokující růst mycelia 
houbových patogenů. 

 
Plodina, oblast 
použití 

Škodlivý 
organismus, jiný 
účel použití 

Dávkování, 
mísitelnost 

OL LA Poznámka 

salát – semenné 
porosty 

houbové choroby 0,1 % AT -- 3) max. 2x 

salát rychlený hniloby 1 l/ha 14 -- 3) max. 1x 
jahodník plíseň šedá 1,5 l/ha 7 -- 3) max. 2x 
réva  plíseň šedá 1 l/ha 14 -- 3) max. 2x 
slunečnice alternáriová 

skvrnitost,  
hlízenka obecná  

1 l/ha 
 

AT -- 1) do 69 BBCH 
3) max. 1x na 
plodinu 

řepka olejka 
 

čerň řepková 1 l/ha 
 

AT -- 1) ve fázi 65-69 
BBCH 
3) max. 1x na 
plodinu 

bob na zrno hnědá skvrnitost bobu 1 l/ha AT -- 1) ve fázi 61-67 
BBCH, na osivo a 
krmné účely 
3) max. 2x 

česnek  houbové choroby 0,4 % AT -- 3) moření sadby 
před výsadbou, 20 
min.  

brukvovitá zelenina 
semenné porosty 

houbové choroby 0,1 % AT -- 3) max. 2x na 
plodinu  

pekingské zelí houbové choroby 1 l/ha 28 -- 3) max. 2x na 
plodinu 

třešeň, višeň monilióza 1,5 l/ha (0,15 
%) 

14 -- 3) max. 2x za rok 

maliník plíseň šedá 1,5 l/ha AT -- 1) ve fázi 61-67 
BBCH 
3) max. 2x 

okurka skleníková černá hniloba, plíseň 
šedá 

0,1 % 3 -- 3) max. 2x na 
plodinu 

zelenina kořenová 
sazečky, zelenina 
brukvovitá sazečky 

skládkové choroby 0,1 % AT -- 3) postřik, máčení, 
max. 2x 

okrasné rostliny plíseň šedá, hlízenka 0,15 % 
 

3 -- 3) max. 2x 
 

okrasné rostliny choroby hlíz a cibulí 0,2% AT -- 3) moření sadby, 20 
min. 

meruzalka plíseň šedá 0,15 % AT -- 3) máčení prutů, 20 
min. 

cukrovka sazečky skládkové choroby 0,3 % AT -- 3) postřik, máčení, 
max. 1x 

rajče - skleník hnědá skvrnitost, 
plíseň šedá 

0,1 % 14 -- 3) max. 2x na 
plodinu 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní. 

 

 

Dávka aplikační kapaliny: 



 

Rovral Aquaflo Strana 4 (celkem 7)  

Polní plodiny 200 – 600 l/ha, zelenina semenné porosty 1 000 l/ha, okurky a rajčata ve sklenících 600 
– 1000 l/ha, ovocné dřeviny 200 – 1000 l/ha, jahodník 1000 – 2000 l/ha, réva 200 – 1000 l/ha. 

Při aplikaci nízkých dávek aplikační kapaliny konzultujte s držitelem registrace možný vliv zvýšené 
koncentrace přípravku na účinnost a plodinu. 

 

Aplikační poznámky: 

Vzhledem k množství druhů a odrůd okrasných rostlin, před jejich provozním ošetřením ověřte citlivost 
v daných podmínkách na malé části porostu nebo menším počtu rostlin. 

Aplikační kapalinou nesmějí být zasaženy porosty v okolí ošetřované plochy. 
 
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravek Rovral Aquaflo nebo jiný, který obsahuje účinnou 
látku iprodion, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku. 
 
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravek Rovral Aquaflo nebo jiný, který obsahuje účinnou 
látku iprodion, jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby. 
 
Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením schválenými pozemními aplikátory. 
 
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. 
 
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších 
osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! 
Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. 
 
 
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] 
peckoviny NELZE 16 10 6 
réva vinná 6 6 6 6 
jahody, řepka olejka, slunečnice, luštěniny, 
listová zelenina 

4 4 4 4 

 

Příprava postřikové kapaliny: 
Přípravek se aplikuje běžnými typy polních postřikovačů. Před použitím přípravek důkladně 
protřepeme. Odměřené množství vlijeme do nádrže postřikovače zčásti naplněné vodou a za stálého 
míchání doplníme nádrž postřikovače na stanovený objem. Kapalinu je třeba neustále udržovat v 
pohybu mícháním. Před aplikací zkontrolujeme dávkování a činnost trysek. Připravenou postřikovou 
kapalinu bez odkladu spotřebujeme. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

Za stanovení konkrétního druhu osobních ochranných pracovních prostředků je zodpovědný 
zaměstnavatel, který rozhodne o jejich použití na základě vyhodnocení rizik (§ 104 zákona č. 
262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) podle konkrétních podmínek práce, četnosti a 
závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem 
těchto ochranných prostředků (§ 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb.). 

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP): Celkový pracovní/ochranný oděv z  textilního 
materiálu (ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1) označený piktogramem „ochrana proti 
chemikáliím“ podle ČSN EN 340, ochrana očí a obličeje není nutná, ochrana dýchacích orgánů není 
nutná, dodatečná ochrana hlavy není nutná, ochranné rukavice z plastu nebo pryže označené 
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piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A 
k ČSN EN 374-1, pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holinky) podle ČSN EN 
20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu).  

Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit. 

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 (ty OOPP, které nelze prát, 
důkladně očistěte/umyjte alespoň teplou vodou a mýdlem/pracím práškem). U textilních prostředků se 
při jejich praní/ošetřování/čištění řiďte piktogramy / symboly, umístěnými zpravidla přímo na výrobku. 

Přípravek není hořlavina. Případný požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, event. 
pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně a to formou jemného zmlžování, ne silným 
proudem. Je třeba zabezpečit, aby kontaminovaná hasební voda, pokud byla při hašení požáru 
eventuelně použita, neunikla z prostoru požářiště do okolí, zejména nepronikla do veřejné kanalizace, 
zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nezasáhla zemědělskou půdu. 

Důležité upozornění:  Při hašení požáru používat v dobře větraných prostorách schválenou 
ochrannou obličejovou masku s vhodným schváleným filtrem, v uzavřených prostorách izolační 
dýchací přístroj, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin.  

 
První pomoc: 

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a 
poskytněte mu informace z této etikety / štítku nebo příbalového letáku. 

Při zasažení pokožky: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno 
teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte 
lékařskou pomoc / zajistěte lékařské ošetření. 

Při zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte - zejména prostory pod víčky – čistou pokud 
možno vlahou tekoucí vodou alespoň 10 minut. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení), vyhledejte 
lékařskou pomoc / zajistěte lékařské ošetření. 

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. 
Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc / zajistěte lékařské ošetření. 

Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a 
nemá-li křeče), případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody, nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte 
lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal přípravku. 

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 event. následnou 
terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem, telefon: 224 919 293 nebo 
224 915 402. 

 

Čištění aplikačního zařízení: 

Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže 
postřikovače/rosiče), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě 
použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.  

 

 

 

Likvidace obalů a zbytků: 

Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních vod a recipienty 
povrchových vod. Prázdné obaly od přípravku několikrát vypláchněte vodou, která se nesmí vylévat a 
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použije se pro přípravu postřiku. Obaly poté dejte buď do sběru k recyklaci nebo ke spálení  ve 
schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 – 1400°C ve druhém 
stupni a s čištěním plynných zplodin. Stejně se spálí případné zbytky přípravku po předchozím 
vsáknutí do hořlavého materiálu (pilin apod.). Zbytky postřikové kapaliny zředěné v poměru asi 1:5 
likvidujte vystříkáním na okraji ošetřeného pozemku v místě vzdáleném od vodotečí, studní a rybníků.  

 

Skladování: 

Přípravek se skladuje v uzavřených originálních obalech v suchých, uzamykatelných, dobře 
větratelných skladech při teplotách 5 až 30°C odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, 
desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a 
sáláním tepelných zdrojů.  

S přípravkem mohou zacházet jen pověřené osoby. 

Při správném skladování v původních neotevřených obalech přípravek zachová plnou 
biologickou účinnost po dobu nejméně 2 let. Pečlivými zkouškami bylo prokázáno, že při 
dodržení návodu k použití je přípravek vhodný k doporučenému účelu. Výrobce však nemůže 
ručit za škody, způsobené neodborným a předpisům neodpovídajícím použitím a skladováním.  

 

  registrovaná známka BASF SE 
 
 

 

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady  (ES) č. 1107/2009 
 

Plodina, oblast 
použití 

Škodlivý 
organismus, jiný 
účel použití 

Dávkování, 
mísitelnost OL 

Poznámka 

trávníky houbové choroby 1,5 l/ha  AT max. 2x, preventivně 

trávníky plíseň sněžná 1,5 l/ha  AT 
max. 2x, před 
zámrazem nebo po 
sejití sněhu 

 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. 

Aplikujte preventivně, nejpozději při zjištění prvních příznaků napadení. 

Tráva z ošetřených porostů nesmí být zkrmována a semena z ošetřených travních porostů nejsou 
určena k produkci krmných směsí (např. pro exotické ptactvo). 
 
 
 
 
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] 



 

Rovral Aquaflo Strana 7 (celkem 7)  

trávníky 4 4 4 4 
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích 
svažujících se k povrchovým vodám. 
 
Zákaz použití pro potravinářské účely a zákaz zkrmování! 
 
Dávka vody: 200 – 400 l vody/ha 
Způsob aplikace: pozemní postřik 
 
Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. 
 
Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu 
ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba 
používající přípravek. 

 
 
 
 


