
Přípravek na ochranu rostlin 
 

CUPROCAFFARO MICRO 
 
Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k ochraně révy proti plísní révové a chmelu 
proti plísni chmelové. 
 
Účinná látka: obsah oxichlorid mědi 657,9 g/kg; tj. zásaditý chlorid měďnatý 

(obsah kovové mědi 375 g/kg) 
 
Varovná označení! 

 POZOR! 
N 

 
 
 
 
 

Nebezpečný pro 
životní prostředí 

Vysoce toxický pro vodní organizmy, 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 omyjte velkým množstvím vody. 
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. 
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. 
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. 
 
SP1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem 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. 
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny nebo návod k použití. 

  
Registrační číslo přípravku: 4624-0 

Držitel rozhodnutí o registraci: 
ISAGRO S.p.A., Centro Uffici S.Siro, Fabbricato D-Ala 3, Via Caldera 21, 20153 Milano, Itálie, telefon: 0039 
(0)2 40 90 13 43 
Právní zástupce v ČR: AgroAliance s.r.o., 252 26 Třebotov 304, telefon: 257 830 137 
Výrobce:  ISAGRO S.p.A., Centro Uffici S.Siro, Fabbricato D-Ala 3, Via Caldera 21, 20153 Milano, Itálie 
Balení a hmotnost: 1 kg, 2 kg, sáček, PE/Al/PET balené v krabicích 
Datum výroby: Uvedeno na obalu 
Datum ukončení doby použitelnosti: Uvedeno na obalu 
Číslo šarže: Uvedeno na obalu 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při skladování v neporušených originálních obalech v suché a 
větratelné místnosti chráněné před vlhkem, mrazem a přímím slunečním zářením při teplotě +5 až +30 °C. 
Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, nesmí být uváděn na trh. Tento přípravek lze uvádět na trh a 
použít v rámci podnikání, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídacího vzorku, že se jeho chemické a 
fyzikální vlastnosti shodují s podmínkami stanovenými v technické specifikaci uvedené v rozhodnutí o 
registraci přípravku. Délku prodloužené doby použitelnosti stanoví držitel registrace a před uvedením na trh 
zajistí její vyznačení na obalech přípravku. 
 
Působení přípravku 
Fungicidní přípravek Cuprocaffaro Micro se používá k preventivnímu ošetření révy proti plísni révové a chmele 
proti plísni chmelové. Oxichlorid mědi je kontaktní účinná látka s preventivním účinkem proti původcům 
houbových chorob, u hub inhibuje klíčení spor na povrchu ošetřených rostlin   
Návod k použití a dávkování: 
Plodina Škodlivý organismus Dávka / ha Ochranná 

lhůta (dny) 
Poznámky 

chmel plíseň chmelová 0,35 % 
(3,5 – 7,0 kg) 

7 1000 – 2000 l vody /ha. Max. 4x v průběhu 
vegetace. 

réva plíseň révová 1,75 kg 35/7 do BBCH 61 (počátek kvetení) dávka aplikační 
kapaliny do max. 500 l vody /ha (min. 
koncentrace 0,35%). 
Max. 4x v průběhu vegetace. OL-35 dnů 

ETK CR Cuprocaffaro Micro 20101110(rev_conf20130318) Strana 1 (celkem 4) Upraveno dne 18.3.2013 



hrozny moštové (na výrobu vína), OL-7 dnů 
hrozny stolní (pro přímý konzum). 

3,5 kg 35/7 od BBCH 61 (počátek kvetení) dávka aplikační 
kapaliny do max. 1000 l vody /ha (min. 
koncentrace 0,35%). 
Max. 4x v průběhu vegetace. OL-35 dnů 
hrozny moštové (na výrobu vína), OL-7 dnů 
hrozny stolní (pro přímý konzum). 

Způsob aplikace: přípravek CUPROCAFFARO MICRO je aplikovatelný doporučenou pozemní aplikační 
technologií rosení nebo postřik. 
 
Aplikační poznámky: 
U chmele je koncentrace vztažena na 1000-2000 l aplikační kapaliny/ha (podle vývojové fáze a výšky rostlin). 
Dávka aplikační kapaliny u révy 300 – 1000 l/ha. Pokud snižujeme dávku aplikační kapaliny v rámci 
doporučeného rozmezí pro révu 300-1000 l/ha, zvyšujeme úměrně koncentraci tak, aby byla zachována dávka 
přípravku na jednotku plochy. 
První aplikace přípravku v révě musí být vykonána preventivně tj. jakmile se vyskytnou první podmínky pro 
infekci, nejpozději před květem. Aplikace musí po sobě následovat v 7-14 denních intervalech. Ošetření je 
možné vykonávat až do fáze zaměkání. V průběhu vegetace se doporučuje v révě vykonat 4 ošetření. Přípravek 
je vhodné použít především pro poslední ošetření. 
První aplikace v chmelu má být vykonána jakmile se vyskytnou první podmínky pro infekci, nejpozději ve fáze 
vytvoření tří párů bočných větví. Ošetření mají následovat v 7 až 14 denních intervalech a lze jej vykonávat až 
do fáze počátku dozrávání (10 % hlávek je kompaktních). V průběhu vegetace se doporučuje v chmelu vykonat 
4 ošetření. 
Používáním přípravku nedochází k riziku vzniku rezistence. Při používání v souladu s návodem na použití 
nepředstavuje pro révu nebo chmel žádné riziko fytotoxicity. Při použití v révě: Pozor na odrůdy citlivé na měď. 
Ošetření révy přípravkem v uvedené koncentraci (dávce) neovlivňuje technologii zpracování révy fermentací. 
 
Technika aplikace: 
Přípravek lze aplikovat běžnými rosiči, případně postřikovači, které zabezpečí přesné a rovnoměrné dávkování. 
Produkt není povolen pro leteckou aplikaci. Aplikační kapalinou  nesmí být zasaženy porosty v okolí 
ošetřované plochy. 
 
Příprava aplikační kapaliny 
Odvážené množství přípravku se rozmíchá v menším množství vody na řídkou kaši a poté se vleje do nádrže 
aplikačního zařízení předem naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní na stanovený objem. 
Případně se použije předmíchávací zařízení, pokud je jím stroj vybaven. Připravenou aplikační kapalinu je třeba 
bezodkladně spotřebovat. 
 
Čištění aplikačního zařízení: 
Po ukončení práce vypláchnete nádrž, čerpací a filtrační systém a postřiková ramena alespoň třikrát vodou v 
množství odpovídajícím nejméně 10 % objemu nádrže aplikačního zařízení. V případě pokud jste používali 
směs TM, postupujte dle etikety dalších přípravků. 
 
Upozornění: 
K přípravě kapaliny ani při aplikaci nepoužívejte železné nádoby ani nádoby z bílého plechu. Cuprocaffaro 
Micro není kompatibilní s přípravky s zásaditou reakcí nebo s přípravkem Thiram. V případě míchání s jinými 
přípravky, dodržujte dluhší ochrannou dobu. Všímejte si bezpečnostních opatření pro jedovaté přípravky. 
 
Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí 
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m vzhled k povrchové 
vodě. 
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, včel, necílových 
členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. 
Přípravek může být používán v systémech integrované ochrany rostlin nebo integrované rostlinné produkce. 
 
Podmínky správného skladování:  
Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. 
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při 
teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. 
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Chránit před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem. Při správném skladování v původních 
neporušených obalech je doba použitelnosti přípravku 2 roky od data výroby. Výrobce nepřebírá záruku za 
škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku. 
 
Způsob likvidace obalu, neupotřebitelných zbytků, aplikační kapaliny a oplachových vod: 
V případě náhodného úniku, zamezte úniku přípravku zeminou nebo pískem. Používejte ochranné pracovní 
rukavice a ochranný oděv. Případy když přípravek unikl do vodního toku, do kanalizačního systému, nebo 
znečistil půdu nebo rostlinstvo, oznamte kompetentním autoritám. Pokud je to možné, přebalte rozsypaný 
přípravek pro opětovné použití nebo zneškodnění. Rozsypaný materiál soustřeďte na co nejmenší plochu spolu s 
poškozenými obaly a uložte do nepropustných kontejnerů. Pokud je přípravek vysypaný na půdu, seškrabte cca. 
5 cm vrstvu a uložte do kontejneru. Pokud se přípravek nachází ve stavu kapalném (aplikační kapalina) 
zabraňte jeho vniknutí do kanalizačního systému resp. vodních složek životního prostředí. Přípravek může být, 
pokud je to zapotřebí, absorbován inertním materiálem. Po odstranění přípravku, znečištěnou oblast, pracovní 
nástroje a pracovní pomůcky dekontaminujte umytím detergentem a vodou. 
Případné zbytky oplachové kapaliny nebo aplikační jíchy se naředí v poměru 1:5 vodou a bezezbytku vystříkají 
na ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod a recipienty povrchových vod. 
Použité obaly od přípravku se nesmějí používat k jakémukoliv účelu! Prázdné obaly se důkladně vypláchnou 
vodou, která se následně použije pro přípravu aplikační kapaliny. Poté se předají do sběru k recyklaci nebo se 
spálí ve schválené spalovně vybavené dvojstupňovým spalováním s teplotou 1100-1400 °C ve druhém stupni a 
čištěním plynných zplodin. Stejným způsobem je nutno likvidovat nepoužitelné zbytky přípravku. 
 
Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a domácích zvířat 
Aplikaci provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Při 
aplikaci přípravku a při přípravě aplikační kapaliny používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Při 
použití dále uvedených osobních ochranných pracovních prostředků je ohrožení zdraví obsluhy 
minimalizováno. Při aplikaci a přípravě aplikační kapaliny ochrana dýchacích orgánů není nutná. Pro ochranu 
rukou používejte gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN 
EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1. Ochrana očí a obličeje není nutná. K 
ochraně těla používejte celkový ochranný oděv z textilního materiálu označený piktogramem „ochrana proti 
chemikáliím“ podle ČSN EN 340 a nepromokavý plášť s kapucí (turistická pláštěnka), popřípadě při míchaní a 
přípravě aplikační kapaliny používejte plastovou zástěru nebo zástěru z pogumovaného textilu. Pro ochranu 
hlavy používejte čepici se štítkem nebo klobouk a pro ochranu nohou gumové nebo plastové holinky podle ČSN 
EN ISO 20346. Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších osobních ochranných pracovních 
prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděv a osobní ochranné pracovní 
prostředky před dalším použitím vyperte, resp. očistěte (omyjte mýdlovým roztokem nebo roztokem sody, popř. 
postupujte podle doporučení výrobce). 
 
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 nadýchání aerosolu při aplikaci: 
Přerušte expozici, opusťte zamořený prostor, zajistěte tělesný a duševní klid; nenechte prochladnout. 
Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. 
Při zasažení kůže: 
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. 
Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské 
ošetření). 
Při náhodném požití: 
Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); 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. 
 
Opatření při požáru: 
Přípravek není hořlavý. 
Eventuelní požár haste vodou, CO2, hasební pěnou, hasebním práškem, v závislosti od materiálu nacházejícího 
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se v ohni. Vodu použít jen výjimečně a to pouze ve formě jemné mlhy, nikdy ne silným proudem a jen tehdy, 
kdy je dokonale zabezpečeno, že kontaminovaná hasební voda nemůže uniknout z prostoru požářiště do okolí, 
zejména nesmí proniknout do veřejné kanalizace, spodních vod, recipientů povrchových vod a nesmí zasáhnout 
zemědělskou půdu. Při hašení požáru používejte ochranné pomůcky pro celkovou ochranu těla a izolační 
dýchací přístroj. Přípravek je formulován jako ve vodě dispergovatelné granule a sám není vznětlivý.  
 
 

Dodatková informace firmy Isagro S.p.A.: 
 

Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem na použití. 
Společnost Isagro S.p.A. nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím 
 či skladováním přípravku 
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	od BBCH 61 (počátek kvetení) dávka aplikační kapaliny do max. 1000 l vody /ha (min. koncentrace 0,35%).
	35/7
	3,5 kg
	Max. 4x v průběhu vegetace. OL-35 dnů hrozny moštové (na výrobu vína), OL-7 dnů hrozny stolní (pro přímý konzum).
	Způsob aplikace: přípravek CUPROCAFFARO MICRO je aplikovatelný doporučenou pozemní aplikační technologií rosení nebo postřik.
	Aplikační poznámky:
	U chmele je koncentrace vztažena na 1000-2000 l aplikační kapaliny/ha (podle vývojové fáze a výšky rostlin). Dávka aplikační kapaliny u révy 300 – 1000 l/ha. Pokud snižujeme dávku aplikační kapaliny v rámci doporučeného rozmezí pro révu 300-1000 l/ha, zvyšujeme úměrně koncentraci tak, aby byla zachována dávka přípravku na jednotku plochy.
	První aplikace přípravku v révě musí být vykonána preventivně tj. jakmile se vyskytnou první podmínky pro infekci, nejpozději před květem. Aplikace musí po sobě následovat v 7-14 denních intervalech. Ošetření je možné vykonávat až do fáze zaměkání. V průběhu vegetace se doporučuje v révě vykonat 4 ošetření. Přípravek je vhodné použít především pro poslední ošetření.
	První aplikace v chmelu má být vykonána jakmile se vyskytnou první podmínky pro infekci, nejpozději ve fáze vytvoření tří párů bočných větví. Ošetření mají následovat v 7 až 14 denních intervalech a lze jej vykonávat až do fáze počátku dozrávání (10 % hlávek je kompaktních). V průběhu vegetace se doporučuje v chmelu vykonat 4 ošetření.
	Používáním přípravku nedochází k riziku vzniku rezistence. Při používání v souladu s návodem na použití nepředstavuje pro révu nebo chmel žádné riziko fytotoxicity. Při použití v révě: Pozor na odrůdy citlivé na měď. Ošetření révy přípravkem v uvedené koncentraci (dávce) neovlivňuje technologii zpracování révy fermentací.
	Technika aplikace:
	Přípravek lze aplikovat běžnými rosiči, případně postřikovači, které zabezpečí přesné a rovnoměrné dávkování. Produkt není povolen pro leteckou aplikaci. Aplikační kapalinou  nesmí být zasaženy porosty v okolí ošetřované plochy.
	Příprava aplikační kapaliny
	Odvážené množství přípravku se rozmíchá v menším množství vody na řídkou kaši a poté se vleje do nádrže aplikačního zařízení předem naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní na stanovený objem. Případně se použije předmíchávací zařízení, pokud je jím stroj vybaven. Připravenou aplikační kapalinu je třeba bezodkladně spotřebovat.
	Čištění aplikačního zařízení:
	Po ukončení práce vypláchnete nádrž, čerpací a filtrační systém a postřiková ramena alespoň třikrát vodou v množství odpovídajícím nejméně 10 % objemu nádrže aplikačního zařízení. V případě pokud jste používali směs TM, postupujte dle etikety dalších přípravků.
	Upozornění:
	K přípravě kapaliny ani při aplikaci nepoužívejte železné nádoby ani nádoby z bílého plechu. Cuprocaffaro Micro není kompatibilní s přípravky s zásaditou reakcí nebo s přípravkem Thiram. V případě míchání s jinými přípravky, dodržujte dluhší ochrannou dobu. Všímejte si bezpečnostních opatření pro jedovaté přípravky.
	Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí
	SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m vzhled k povrchové vodě.
	Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.
	Přípravek může být používán v systémech integrované ochrany rostlin nebo integrované rostlinné produkce.
	Podmínky správného skladování: 
	Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.
	Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek.
	Chránit před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem. Při správném skladování v původních neporušených obalech je doba použitelnosti přípravku 2 roky od data výroby. Výrobce nepřebírá záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku.
	Způsob likvidace obalu, neupotřebitelných zbytků, aplikační kapaliny a oplachových vod:
	V případě náhodného úniku, zamezte úniku přípravku zeminou nebo pískem. Používejte ochranné pracovní rukavice a ochranný oděv. Případy když přípravek unikl do vodního toku, do kanalizačního systému, nebo znečistil půdu nebo rostlinstvo, oznamte kompetentním autoritám. Pokud je to možné, přebalte rozsypaný přípravek pro opětovné použití nebo zneškodnění. Rozsypaný materiál soustřeďte na co nejmenší plochu spolu s poškozenými obaly a uložte do nepropustných kontejnerů. Pokud je přípravek vysypaný na půdu, seškrabte cca. 5 cm vrstvu a uložte do kontejneru. Pokud se přípravek nachází ve stavu kapalném (aplikační kapalina) zabraňte jeho vniknutí do kanalizačního systému resp. vodních složek životního prostředí. Přípravek může být, pokud je to zapotřebí, absorbován inertním materiálem. Po odstranění přípravku, znečištěnou oblast, pracovní nástroje a pracovní pomůcky dekontaminujte umytím detergentem a vodou.
	Případné zbytky oplachové kapaliny nebo aplikační jíchy se naředí v poměru 1:5 vodou a bezezbytku vystříkají na ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod a recipienty povrchových vod.
	Použité obaly od přípravku se nesmějí používat k jakémukoliv účelu! Prázdné obaly se důkladně vypláchnou vodou, která se následně použije pro přípravu aplikační kapaliny. Poté se předají do sběru k recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené dvojstupňovým spalováním s teplotou 1100-1400 °C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin. Stejným způsobem je nutno likvidovat nepoužitelné zbytky přípravku.
	Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a domácích zvířat
	Aplikaci provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Při aplikaci přípravku a při přípravě aplikační kapaliny používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Při použití dále uvedených osobních ochranných pracovních prostředků je ohrožení zdraví obsluhy minimalizováno. Při aplikaci a přípravě aplikační kapaliny ochrana dýchacích orgánů není nutná. Pro ochranu rukou používejte gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1. Ochrana očí a obličeje není nutná. K ochraně těla používejte celkový ochranný oděv z textilního materiálu označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340 a nepromokavý plášť s kapucí (turistická pláštěnka), popřípadě při míchaní a přípravě aplikační kapaliny používejte plastovou zástěru nebo zástěru z pogumovaného textilu. Pro ochranu hlavy používejte čepici se štítkem nebo klobouk a pro ochranu nohou gumové nebo plastové holinky podle ČSN EN ISO 20346. Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděv a osobní ochranné pracovní prostředky před dalším použitím vyperte, resp. očistěte (omyjte mýdlovým roztokem nebo roztokem sody, popř. postupujte podle doporučení výrobce).
	První pomoc:
	80BPrvní 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 nadýchání aerosolu při aplikaci:
	Přerušte expozici, opusťte zamořený prostor, zajistěte tělesný a duševní klid; nenechte prochladnout. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.
	Při zasažení kůže:
	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. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření).
	Při náhodném požití:
	Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); 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.
	Opatření při požáru:
	Přípravek není hořlavý.
	Eventuelní požár haste vodou, CO2, hasební pěnou, hasebním práškem, v závislosti od materiálu nacházejícího se v ohni. Vodu použít jen výjimečně a to pouze ve formě jemné mlhy, nikdy ne silným proudem a jen tehdy, kdy je dokonale zabezpečeno, že kontaminovaná hasební voda nemůže uniknout z prostoru požářiště do okolí, zejména nesmí proniknout do veřejné kanalizace, spodních vod, recipientů povrchových vod a nesmí zasáhnout zemědělskou půdu. Při hašení požáru používejte ochranné pomůcky pro celkovou ochranu těla a izolační dýchací přístroj. Přípravek je formulován jako ve vodě dispergovatelné granule a sám není vznětlivý. 
	Dodatková informace firmy Isagro S.p.A.:
	Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem na použití.
	Společnost Isagro S.p.A. nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím
	 či skladováním přípravku

