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Tekutý adjuvant ve formě emulgovatelného koncentrátu ke zvýšení biologické účinnosti herbicidních přípravků v kukuřici, cukrovce, řepě 
krmné, desikačních přípravků v bramborách a insekticidních přípravků pro letecké nízkoobjemové aplikace ULV v lesnictví. Zlepšuje 
fyzikální vlastnosti postřikové kapaliny herbicidů, fungicidů, insekticidů, akaricidů a desikantů ve všech plodinách.

Pomocný prostředek na ochranu rostlin

®ALIMO

Účinná složka a její obsah v pomocném prostředku: řepkový olej – methylester 80 %

Dráždivý

Nebezpečný pro životní prostředí

POZOR!

Dráždí oči a kůži

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.

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Číslo zápisu pomocného prostředku: 1477-8C

Držitel rozhodnutí o zápisu do uředního registru: Agro Aliance, s.r.o., 252 26 Třebotov 304, tel.: 257 830 137-8

Výrobce pomocného prostředku: Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, Slovenská republika

Další nebezpečné látky (složky) obsažené v pomocném prostředku, které je třeba uvádět na obal/etiketu: alkylaryl sulfonáty - rozpustné soli

1 l (0,9 kg), 5 l (4,5 kg) PET láhev; 10 l (9 kg) HDPE kanystr, 200 l (180 kg) ocelový sud

Datum výroby:

Číslo šarže:

uvedeno na obalu

uvedeno na obalu

Použitelnost: 2 roky od data výroby při správném skladování v původních neporušených obalech

Použitelné do: uvedeno na obalu

Pomocný prostředek na ochranu rostlin, 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 pomocného prostředku pro tento účel zajistí vlastník pomocného prostředku u akreditované laboratoře a prodlouženou 
dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu pomocného prostředku.

Balení a objem (čistá hmotnost):

Působení pomocného prostředku:

Alimo snižuje povrchové napětí aplikační kapaliny, zvyšuje přilnavost použitých postřikových pesticidů na listy ošetřených rostlin/stromů a 
urychluje vniknutí účinné látky do listů plevelných rostlin/cílového organismu, což umožňuje snížit dávky pesticidu na hektar.

Údaje o použití:

Pomocný prostředek je hořlavinou III. třídy nebezpečnosti podle ČSN 650201.
Neznečišťujte vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem. / Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte 
kontaminaci vod splachem z farem a z cest.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.
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Plodina, oblast 
použití, předmět

Škodlivý organismus 
nebo účel použití

Aplikační 
dávka 

přípravku

Dávka 
aplikační 
kapaliny

Ochranná 
lhůta (dny)

PoznámkaLetecká 
aplikace

brambor desikace 1,5 l/ha
+ 2-3 l/ha 
Reglone - TM

---

kukuřice setá plevele širokolisté, plevele 
lipnicovité vytrvalé

1-1,5 l/ha
+ 50-60 g/ha Titus 
25 WG - TM

---

kukuřice setá plevele lipnicovité jednoleté, 
plevele širokolisté

1-1,5 l/ha
+ 30-40 g/ha Titus 
25 WG - TM

---

lesní porosty listožravé housenky, 
listožravé housenice

3,3 l/ha + 6,6 l 
vody /ha
+ 0,12-0,18 l/ha 
Dimilin 48 SC - 
TM nebo
+ 0,3-0,6 l/ha 
Trebon 10 F - TM
nebo
+ 0,1-0,2 l/ha 
Trebon 30 EC - 
TM

LA

kukuřice setá plevele dvouděložné, plevele 
jednoděložné

2 l/ha
+ 100-150 g/ha 
MaisTer - TM

---

cukrovka, řepa krmná plevele širokolisté, plevele 
lipnicovité jednoleté

1 - 1,5 l/ha TM s 
herbicidem s úč. 
látkami 
fenmedifam, 
desmedifam, 
ethofumesát

---

všechny plodiny, lesní půda 
před zalesněním, orná půda, 
nezemědělská půda včetně 
železnic

zlepšení vlastností aplikační 
kapaliny - snížení 
povrchového napětí aplikační 
kapaliny, zlepšení kontaktu 
apl. kapaliny s povrchem 
rostlin

1,0 - 3,3 l/ha TM s 
herbicidy, 
fungicidy, 
insekticidy, 
akaricidy, 
desikanty

---

Pomocný prostředek ALIMO se aplikuje pozemně.
K ochraně lesních porostů proti listožravým housenkám a housenícím se pomocný prostředek ALIMO aplikuje letecky ULV aplikací.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.
Podmínky použití a maximální počet aplikací se řídí podle přípravku, s nímž je pomocný prostředek Alimo kombinován.
V dostatečné časovém odstupu před ošetřením se doporučuje provést test fytotoxicity na malé části porostu nebo několika rostlinách za 
podmínek, které lze očekávat při použití testované směsi.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY: Odměřené množství přípravku pomalu zhomogenizujeme v malém množství vody v 
předmíchavácím zařízení (nebo v pomocné nádobě) a poté vlijeme do nádrže aplikačního zařízení, naplněné do poloviny vodou. Pak 
obdobným způsobem přimícháme i Alimo. Nádrž se doplní vodou na požadovaný objem a její obsah se důkladně promísí. Je zakázáno 
mísit koncentráty. Připravenou směs je nutné  neodkladně použít, nenechat ji v nádrži aplikačního zařízení do druhého dne.

ČIŠTĚNÍ APLIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ: Postupuje se podle návodu na použití příslušného přípravku na ochranu rostlin, který byl použit ve 
směsi s Alimo. Přinejmenším vypláchněte nádrž, čerpací a filtrační systém a rozvod kapaliny alespoň třikrát vodou v množství 
odpovídajícím nejméně 10 % objemu nádrže aplikačního zařízení. Je nutno pečlivě vyčistit filtry. Je možné použít i vhodný detergent v 
souladu s jeho návodem k použití.

Pozn.: Ochranná lhůta se řídí OL přípravku, se kterým je ALIMO používán.

Upřesnění podmínek aplikace:

Podmínky správného skladování:

Pomocný prostředek se skladuje v uzavřených originálních neporušených obalech, v suchých uzamykatelných skladech, odděleně od 
potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků, hořlavin a obalů od těchto látek při teplotě od +5 do +30 °C. Chraňte  před mrazem, 
ohněm a přímým slunečním zářením.

Způsob likvidace obalu, neupotřebitelných zbytků, aplikační kapaliny a oplachových vod

Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se zředí vodou v poměru cca 1:5 a beze zbytku vystříkají na ošetřovaném pozemku a nesmějí 
zasáhnout zdroje podzemních  vod a recipienty povrchových vod. Prázdné obaly od pomocného prostředku se po důkladném vypláchnutí 
(oplachová voda se použije pro přípravu postřikové kapaliny) a po nehodnocení předají do sběru k recyklaci, nebo se spálí ve schválené 
spalovně s teplotou 1200 až 1400 °C ve druhém stupni s čištěním plynných zplodin. Případné zbytky pomocného prostředku se po smísení 
s hořlavým materiálem (pilinami) spálí ve spalovně stejných parametrů  jako pro obaly. Použité nářadí, nástroje, zařízení a pomůcky se 
asanují 3 % roztokem uhličitanu sodného (sody) a omyjí se vodou.
Mimořádná opatření v případě nehody:
Kontaminované plochy pokryjte vrstvou absorpčního materiálu. Kontaminovaný absorbent umístit ve vhodných uzavíracích nádobách a 
tyto uložit před likvidací na vhodném schváleném místě.
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Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a domácích zvířat:

Při ředění a aplikaci jsou doporučeny tyto osobní ochranné pracovní prostředky: ochrana dýchacích orgánů: není nutná. Ochrana rukou: 
gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy 
A k ČSN 374-1. Ochrana očí a obličeje: bezpečnostní ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166. Ochrana těla: celkový 
pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, popř. podle ČSN EN ISO 
13982-1 nebo jiný ochranný oděv označený piktogramem "ochrana proti chemikáliím" podle ČSN EN 340. Dodatečná ochrana hlavy: není 
nutná. Dodatečná ochrana nohou: 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).

Poškozené osobní ochranné pracovní prostředky (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.
Po smíchání pomocného prostředku na ochranu rostlin ALIMO s postřikovými pesticidy se používání OOPP řídí nebezpečnými vlastnostmi 
těchto pesticidů. 
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. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný 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. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Opatření při požáru:

Pomocný prostředek ALIMO je  hořlavinou III. třídy nebezpečnosti podle ČSN 650201. Eventuelní požár se hasí nejlépe hasební pěnou, 
hasebním práškem, eventuelně pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně  a to formou jemného zamlžování, nikoliv silným 
proudem a pouze v těch případech kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná voda nemohla proniknout  do veřejné kanalizace a 
nemohla zasáhnout zemědělskou půdu.
Pozor! Při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin!

První pomoc:

Všeobecné pokyny:

Projeví-li se zdravotní potíže (přetrvávající podráždění očí a kůže) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace 
z této etikety, štítku/příbalového letáku.

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci:

Přerušte expozici a zajistěte tělesný i duševní klid. Při dýchacích potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

První pomoc při zasažení kůže:

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Při známkách 
silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. Před mytím sundat prstýnky, hodinky či náramky, jsou-li v 
místech zasažení kůže.

První pomoc při zasažení očí:

Nejdříve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně při otevřených víčkách alespoň 10 minut vyplachujte - zejména prostory 
pod víčky - čistou tekoucí vodou, nejlépe pokojové teploty. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků 
rozhodující. Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení, pocit cizího tělesa v oku apod.) i po vymývání, vyhledejte odbornou 
lékařskou pomoc, kterou je třeba vyhledat vždy, jestliže byly zasaženy oči s kontaktními čočkami. Kontaminované kontaktní čočky nelze 
znovu používat a je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití:

Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. V případě nevolnosti a pocitu ke zvracení vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte 
etiketu/štítek popř. obal prostředku.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o prostředku, 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.
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