
PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

Působení přípravku:

Spektrum účinnosti:

Údaje o použití:
a) Návod k použití - indikace
Plodina, oblast Škodlivý organismus Dávkování, mísitelnost OL Poznámka
použití jiný účel použití

b) Upřesnění podmínek aplikace:
Réva vinná.

Brambor.

Následné plodiny: Rezistence houbových patogenů:

Příprava postřikové kapaliny:
Technologie aplikace:

Čistění aplikačního zařízení:

Drago je dvousložkový fungicidní přípravek na bázi účinných látek cymoxanil (FRAC code 27) a mancozeb (FRAC code M3). Účinná látka
cymoxanil působí lokálně systémově a zajišťuje kurativní účinek krátce po infekci. Rychlý příjem a transport cymoxanilu v ošetřených rostlinách zajišťuje vysoký
účinek i v deštivém období. Účinná látka mancozeb působí kontaktně a zajišťuje preventivní účinek, který prodlužuje dobu působení přípravku. Přípravek Drago
hubí jak citlivé, tak i rezistentní rasy vůči přípravkům na bázi acylalaninů.

Hlavním cílem účinnosti přípravku je plíseň révová (Plasmopara viticola) na révě vinné a plíseň bramborová (Phytophtora infestans) na
bramborách.

Réva vinná Plíseň révová 1 kg/ha do BBCH 61 (počátek kvetení); 56 max. 4x
2 kg/ha od BBCH 61 (počátek kvetení);

Brambory Plíseň bramborová 2 kg/ha 350-600 l vody/ha 7 max. 6x

OL = ochranná lhůta (dny)

V révě vinné se přípravek používá proti plísni révové podle signalizace nebo preventivně v období od fáze zvětšování květenství do konce zaměkávání
bobulí (BBCH 55-83) v postřikovém intervalu 7-14 dnů.

V bramborách se přípravek používá proti plísni bramborové podle signalizace nebo preventivně v období od počátku prodlužovacího růstu do fáze
zažloutlých stonků (BBCH 31-87) v postřikovém intervalu 7-14 dnů.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Pěstování následných plodin je bez omezení. Víceleté používání fungicidů se stejným způsobem účinku na
stejném pozemku může vést ke vzniku rezistentních kmenů houbových patogenů, jejichž výskyt se pak může stát dominantním. Původně citlivý kmen se považuje za
rezistentní, jestliže jej použitý fungicid nehubí při aplikaci v doporučené nebo vyšší dávce. Vývoji rezistentních biotypů lze předejít nebo jej oddálit střídáním
přípravků nebo používáním směsí tank-mix přípravků s odlišným způsobem účinku.

Potřebná dávka přípravku se vpraví za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněného z poloviny vodou, rozmíchá se a poté
doplní vodou na stanovený objem. Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory. Postřik provádějte jej za
bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout okolní porosty.

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek Drago, následujícím způsobem
pečlivě odstraňte stopy přípravku z mísícího zařízení a postřikovače ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu: 1. Po vyprázdnění nádrže
vypláchněte nádrž důkladně čistou vodou, propláchněte ramena, hadice a trysky (asi čtvrtina objemu nádrže postřikovače). 2. Oplachovou vodu vypusťte
a zařízení propláchněte čistou vodou s přídavkem čisticího prostředku. V případě použití čistících prostředků postupujte dle návodu na jejich použití. 3. Opakujte
postup podle bodu "2" ještě jednou. 4. Trysky a sítka čistěte odděleně před zahájením a po ukončení oplachování. Čištěná zařízení a stroje nevyplachujte na
obdělávané půdě, ani v dosahu zdrojů podzemních a recipientů povrchových vod!

max. 500 l vody/ha
max. 1000 l vody/ha

Dráždivý Nebezpečný pro
životní prostředí

Drago
Postřikový fungicidní přípravek ve formě smáčitelného prášku určený k ochraně brambor proti plísni bramborové
a révy vinné proti plísni révové.
Účinné látky:
Mancozeb:   700 g/kg, tj.: N,N '-ethylenbis(dithiokarbamát), polymerní manganatý komplex, N,N'- ethylenbis(dithiokarbamát), polymerní zinečnatý
komplex (směs)
Cymoxanil:  60 g/kg, tj.: 1-ethyl-3-[(EZ)-2-kyan-2-(methoxyimino)acetyl]močovina



Registrační číslo přípravku:
Držitel rozhodnutí o registraci:
Výrobce:
Právní zástupce:

Balení:

Doba použitelnosti:

4659-0
Oxon Italia SpA, Via Sempione 195, 200 16 Pero (MI), Itálie

Sipcam SpA, Via Vittorio Veneto 81, 26857 Salerano sul Lambro (LO), Itálie
APC (Agchem Project Consulting Ltd), 290 Av du Tourail, Coustellet, 84580 Oppede, Francie

vícevrstevný papírový pytel pro 5 kg přípravku;

2 roky od data výroby při dodržení podmínek skladování v neporušených originálních obalech.

První distributor v ČR:

Datum výroby/číslo šarže/datum ukončení doby použitelnosti:

AgroProtec s.r.o., Dolní 549, 373 81 Kamenný Újezd, Tel.: 387 201 995, fax: 387 201 995, e-mail:
info@agroprotec.cz

uvedeno na obalu
5 kg

Drago
Přípravek není hořlavý. Tuhá látka s možností samovznícení po zvlhnutí. Nebezpečí
samovznícení při styku s kyselinami a látkami uvolňujícími kyselé sloučeniny. Rozvířený
prach je po iniciaci výbušný. Je třeba zabránit tvorbě a rozvíření prachu. Zabezpečit
spolehlivou ventilaci.

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může
vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Možné nebezpečí poškození
plodu v těle matky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý.
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
Zamezte styku s kůží. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. 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. Práce s přípravkem není vhodná pro ženy v produktivním věku. Zabraňte
kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti
povrchové vody / zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest). Za účelem ochrany
vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou
vzdáleny od povrchových vod < 6 m pro aplikaci do révy vinné. Za účelem ochrany necílových
členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 1 m od okraje ošetřovaného pozemku při
aplikaci do brambor a 3 m při aplikaci do révy vinné. Přípravek je vyloučen z použití
v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod. Přípravek je vyloučen z použití
v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních vod pro aplikaci do brambor. Přípravek
nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel,
necílových suchozemských rostlin, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Přípravek skladujte v originálních obalech při teplotách
od +5 °C do +30 °C v suchých, chladných a větratelných místnostech odděleně od potravin,
nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před
mrazem, ohněm. Vysokou teplotou a přímým slunečním světlem.

Při práci s přípravkem používat ochranný oděv a pomůcky. Přípravek
není hořlavý. Dostane-li se do ohniska požáru, hasí se nejlépe hasební pěnou, práškem,
eventuelně pískem nebo zeminou. Vodou se hasí jen výjimečně (jen formou jemného
zmlžování) a je nutno zabezpečit, aby kontaminovaná hasební voda nepronikla do zdrojů
spodních a povrchových vod, do kanalizace a na zemědělskou půdu. Při požárním zásahu
musí být použity dýchací přístroje (vznik toxických zplodin).

Přípravek nesmí proniknout do zdrojů spodních
a povrchových vod, do kanalizace a na zemědělskou půdu. Při kontaminaci v budově se
použije na setření vlhký hadr a místnosti se vyvětrají. Při práci s přípravkem používat
ochranný oděv a pomůcky, při kontaminaci lidí dbejte, aby se dostali na čerstvý vzduch,
popř. vyhledejte lékařskou pomoc.

Přípravek má pH okolo 6,6, a proto se nedoporučují
neutralizační postupy dekontaminace.

. Neaplikovatelné, obsah halogenů není relevantní. Likvidace přípravku se provádí podle
oficiálních zařízení pro zavážku, spálení nebo recyklaci jako nebezpečný odpad. Při likvidaci
zbytků nebo obalů nesmí být zasaženy recipienty spodních a povrchových vod. Obaly se spálí
ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200-1400 °C
čištěním plynných zplodin nebo se znehodnotí a předají se prostřednictvím sběrného místa
pro zvláštní a nebezpečné odpady do sběru k recyklaci nebo spálení ve schválené spalovně.
Případné zbytky přípravku se likvidují po smíšení s pilinami ve spalovně stejných parametrů
jako pro obaly.

Při zneužití nebo
nesprávném použití může dojít k ohrožení zdraví. Chraňte před dětmi a nepoučenými
osobami! Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a při
aplikaci: není nutná. gumové nebo plastové
rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420 s uvedeným
kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1. není nutná.
celkový pracovní / ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605 nebo
podle ČSN EN 13034 označený piktogramem "ochrana proti chemikáliím" podle ČSN EN
340. čepice se štítkem nebo klobouk (pouze při práci v prostorových
kulturách). pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové
holinky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci
v zemědělském terénu). Postřik provádějte jej za bezvětří nebo mírného vánku, v tom
případě ve směru po větru od dalších osob. Po skončení práce až do odložení
pracovního/ochranného oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, nepijte
a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte / omyjte
mýdlovým roztokem nebo roztokem sody, popř. postupujte podle doporučení výrobce OOPP.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností
uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety / štítku. Přerušte
expozici a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout.
Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplo vodou
a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte
lékařskou pomoc / zajistěte lékařské ošetření. Při otevřených víčkách
vyplachujte - zejména prostory pod víčky - čistou, pokud možno vlahou tekoucí vodou.
Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte
odborné lékařské ošetření).

vypláchněte ústa vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při
vědomí); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř.
obal přípravku nebo bezpečnostní list. 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 nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem na použití. Společnost Oxon Italia SpA
nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným skladováním či použitím
přípravku.

POZOR!

Podmínky správného skladování:

Opatření při požáru:

Mimořádné opatření v případě nehody:

Postupy pro zneškodňování přípravku na ochranu rostlin a jeho obalů nebo postupy
dekontaminace Možnost neutralizace

Řízené spalování (pyrolytické chování A1 při 800

°C)

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a domácích zvířat:

Ochrana dýchacích orgánů Ochrana rukou

Ochrana očí a obličeje Ochrana těla

Ochrana hlavy
Ochrana nohou

První pomoc: Všeobecné pokyny:
Při nadýchání:

Při zasažení kůže:

Při zasažení očí:

Při náhodném požití:

Dodatková informace společnosti Oxon Italia SpA


