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P�ÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN / FUNGICID. 
 

Zato® 50 WG 
 

Fungicidní p�ípravek ve form� ve vod� dispergovatelného granulátu ur�ený k ochran� jabloní       
a révy vinné proti houbovým chorobám. 
 

 

Ú�inná látka: trifloxystrobin  500 g/kg 
                   

                         t.j. methylesterkyseliny (E,E)-methoxyimino-{2-[1-(3-trifluoromethyl-fenyl)- 
                         ethylideneaminooxymethyl]-fenyl-octové  
 

  
R 43  M�že vyvolat senzibilizaci p�i styku s k�ží 
R 50/53  Vysoce toxický pro vodní organismy, m�že vyvolat dlouhodobé nep�íznivé 
ú�inky ve vodním prost�edí 
 
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro �lov�ka a životní 
prost�edí. 
 

 
Nebezpe�né látky (§ 20 zákona �. 356/2003 Sb.), obsažené v p�ípravku:  trifloxystrobin, sodná s�l 
dibutylnaftalensulfonové kyseliny 
 
Registra�ní �íslo:   4403-3 
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 
  
 je registrovaná ochranná známka spole�nosti Bayer CropScience AG 
 
Balení:  papírová krabice s Al vložkou 150 g;  1 kg  
 
Datum výroby:         uvedeno na obalu 
�íslo šarže:              uvedeno na obalu 
 
Doba použitelnosti: p�i dodržení stanovených podmínek skladování v neporušených obalech  2 roky      
od data výroby 
 
P�sobení p�ípravku: 
Zato 50 WG je fungicid ze skupiny strobilurin�. P�ípravek dlouhodob� ú�inkuje proti širokému spektru 
patogen�. 
P�sobí originálním tzv. mesostemickým ú�inkem charakterizovaným vysokou afinitou (slu�ivostí) ú�inné 
látky trifloxystrobinu s voskovými vrstvi�kami na povrchu rostlin. Vlivem pohybu par dochází k dalšímu 
rozprost�ení a ukládání p�ípravku  na rostlinném povrchu. Malé biologicky aktivní množství trifloxystrobinu 
proniká dovnit� rostlinných tkání a p�sobí translaminárn�. Cévní soustavou rostlin se ší�í velmi málo nebo 
v�bec. 
Trifloxystrobin obzvlášt� ú�inn� zabra�uje klí�ení spor a r�stu mycelia hub na povrchu rostlin. Inhibuje 
také vývoj patogen� v povrchových vrstvách rostlinných tkání. 
Biochemický zp�sob ú�inku spo�ívá v blokování transferu elektron� v  mitochondriích bun�k patogen�.  
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Návod k použití: 

aplika�ní dávka 
plodina škodlivý organismus 

p�ípravku kapaliny 
ochranná 
lh�ta (dny) pozn. �. 

jablo� strupovitost jablon� 
padlí jablo�ové 

0,15 kg/ha 
 

300 - 1000 l/ha 14 1, 2, 3, 4 

réva vinná padlí révové 0,125 - 0,15 kg/ha 300 - 1000 l/ha 35 5, 6 
 
Up�esn�ní podmínek aplikace: 
1. Proti strupovitosti ošet�ujeme preventivn� opakovanými post�iky od fáze BBCH 09 (viditelné zelené 

špi�ky list�), p�ednostn� v období nejsiln�jšího infek�ního tlaku, tj. od druhé poloviny dubna do konce 
kv�tna (od fáze zeleného poup�te do 1 – 2 týdn� po odkv�tu). Ošet�uje v intervalech 7 – 10 dn� do 
velikosti plod� 40 mm nebo 10 – 14 dn� od velikosti plod� 40 mm.  
S hlediska omezení vzniku resistence doporu�ujeme ošet�ení p�ípravkem ZATO 50 WG st�ídat s 
fungicidem s odlišným mechanizmem ú�inku a ZATO 50 WG pokud možno kombinovat s vhodným 
kontaktním fungicidem, p�i�emž oba p�ípravky se použijí v registrované dávce. 
P�i ošet�ení proti strupovitosti p�ípravek sou�asn� ú�inkuje i proti padlí jablo�ovému. 

2. Kurativní (lé�ebné) ošet�ení proti strupovitosti je výjime�n� možné za p�edpokladu spolehlivé 
signalizace. Ošet�ení se musí provést do 72 hod. od po�átku infekce. Pokud trvají podmínky pro 
infekci, m�lo by další ošet�ení p�ípravkem ZATO 50 WG následovat po 7 – 10 dnech. P�ípravek 
zárove� ú�inkuje i proti padlí jablo�ovému. 

3. Proti padlí jablo�ovému ošet�ujeme preventivn� od období 1 – 2 týdny p�ed kv�tem do �ervence 
v intervalech 10 - 12 dn�. 

4. Aplikace v období po ukon�ení kvetení omezuje výskyt skládkových chorob, zejména hn�dé kruhové 
hniloby (Pezicula spp.). Pozdní aplikace (28 dní a 14 dní p�ed sklizní) jsou ú�inné proti skládkovým 
chorobám, zejména skládkové strupovitosti jablon� (Venturia inaequalis), hn�dé kruhové (Pezicula 
spp.) a peniciliové (Penicillium spp.)  hnilob�  plod�.  

5. Proti padlí révovému ošet�ujeme preventivn�, p�ednostn� v dob� nejsiln�jšího infek�ního tlaku, tj. od 
druhé poloviny �ervna do konce �ervence. Ošet�ení opakujeme v intervalu 10 - 14 dn�. Nižší               
z uvedeného rozp�tí dávek  použít pro preventivní ošet�ení za slabšího infek�ního tlaku. 

6. P�ípravek  je sou�asn�   ú�inný   i   proti   �erné   hnilob�  révy vinné (Guignardia bidwellii) a �ervené 
spále révy vinné (Pseudopeziza tracheiphila). Vedlejší  ú�innost  vykazuje  i proti plísni  révové   
(Plasmopara viticola),   �erné  skvrnitosti révy vinné (Phomopsis viticola),  šedé hnilob�  (Botrytis 
cinerea) a bílé hnilob� hrozn� révy vinné (Metasphaeria diplodiella). 

 
Maximální po�et aplikací: v jabloních i rév� nejvýše 3x v pr�b�hu vegetace 
 
Rizika fytotoxicity: 
Je-li p�ípravek aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití je velmi tolerantní 
k ošet�ovaným rostlinám.  
 
Technika post�iku: 
P�ípravek ZATO 50 WG se aplikuje  b�žnými rosi�i.  
P�i aplikaci je nutné použít dostate�né množství post�ikové kapaliny, aby byla dosažena vysoká 
rovnom�rná pokryvnost, nesmí však dojít ke skapávání p�ípravku s povrchu ošet�ených rostlin. Vyšší 
dávky post�ikové kapaliny jsou vhodné pro ošet�ení vyšších a hustších porost�, resp. s velkou plochou 
zelené hmoty.  
D�ležité upozorn�ní: ošet�ovaný porost nesmí být v dob� vlhký v d�sledku rosy nebo p�edchozích 
deš�ových srážek. B�hem 2 hodin po aplikaci by nem�lo pršet.  
Nedoporu�ujeme aplikovat v poledne v dob� nejintenzivn�jšího slune�ního svitu a vysokých teplot. 
 
P�íprava post�ikové kapaliny: 
Odvážené (odm��ené) množství p�ípravku se p�idá do p�edmíchávacího za�ízení, pokud je jím rosi� 
vybaven nebo p�ímo nádrže rosi�e napln�né do jedné �tvrtiny vodou, d�kladn� se míchá po dobu alespo� 
5 minut a doplní se voda na stanovený objem. P�ípravek se aplikuje až po dokonalém rozpušt�ní všech 
granulí (po min. 5 minutách míchání ve vod�). B�hem p�ípravy post�ikové kapaliny a p�i aplikaci j nutné 
zajistit ú�inné míchání.  
P�i p�íprav� sm�sí je zakázáno mísit koncentráty, p�ípravky se vpravují do nádrže odd�len�. 
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�išt�ní aplika�ního za�ízení: 
Po aplikaci p�ípravku vypláchnout nádrž, ramena a trysky �istou vodou. Zbytek roztoku oplachové vody 
vypustit a celé za�ízení znovu propláchnout �istou vodou. V p�ípad� použití �istících prost�edk� postupovat 
dle návodu k jejich použití. Aplika�ní za�ízení se opláchne 3% roztokem sody a omyje vodou. 
 
 
Bezpe�nostní opat�ení pro ochranu �lov�ka a zví�at, první pomoc 
S 20/21 Nejezte, nepijte a neku�te p�i používání 
S 24/25 Zamezte styku s k�ží a o�ima  
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný od�v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli�ejový štít. 
P�ed použitím p�ípravku 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 (�SN EN 142) nebo polomaska z filtra�ního 
materiálu (�SN EN 149); zabránit nadýchání aerosolu a prachu 
Ochrana o�í a obli�eje: uzav�ené ochranné brýle (�SN EN 166) nebo ochranný obli�ejový štít (�SN EN 
166)   
Ochrana t�la: protichemický od�v z tkaného textilního materiálu (�SN EN 368 a �SN EN 369)  
Ochrana hlavy: �epice se štítkem nebo klobouk (�SN EN 812) 
Ochrana rukou a nohou: gumové rukavice (�SN EN 374-1) a gumové nebo plastové holínky (�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! 
Post�ik nesmí zasáhnout  sousední necílové porosty! 
 
 
První pomoc: 
S 26  P�i zasažení o�í okamžit� d�kladn� vypláchn�te vodou a vyhledejte léka�skou pomoc 
S 27/28  P�i styku s k�ží okamžit� odložte veškeré kontaminované oble�ení a k�ži omyjte velkým 
množstvím vody 
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 62  P�i požití nevyvolávejte zvracení: okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc a ukažte tento obal nebo 
ozna�ení  
S 63  V p�ípad� nehody p�i vdechnutí p�eneste postiženého na �erstvý vzduch a ponechte jej v klidu 
S 64  P�i požití vypláchn�te ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený p�i v�domí) 
 
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. 
 
P�i požití: P�i náhodném požití podat 10 tablet aktivního uhlí + 0,5 litru vlažné vody. Nevyvolávat zvracení, 
okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc a ukažte etiketu.   
 
P�i zasažení oka: O�i vymývat �istou vodou po dobu 15 minut a vyhledat léka�e. 
 
P�i zasažení pokožky: Odstranit pot�ísn�ný od�v a zasažená místa omýt mýdlem a teplou vodou. 
 
P�i nadýchání: Okamžit� p�emístit zasaženou osobu na �erstvý vzduch, zajistit klidovou polohu, chránit 
p�ed chladem. 
 
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: 
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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 
 

 
 
Doporu�ení a možná rizika ve vztahu k životnímu prost�edí 
R 50/53  Vysoce toxický pro vodní organismy, m�že vyvolat dlouhodobé nep�íznivé ú�inky ve vodním 
prost�edí 
S 61  Zabra�te uvoln�ní do životního prost�edí. Viz speciální pokyny nebo bezpe�nostní listy 
P�ípravek je pro ryby vysoce toxický 
P�ípravek je pro �asy vysoce toxický 
P�ípravek je pro živo�ichy sloužící rybám za potravu vysoce toxický 
Riziko vyplývající z použití p�ípravku je p�i dodržení aplika�ních dávek p�ijatelné pro voln� žijící zv��, 
ptactvo, v�ely, necílové �lenovce, p�dní makroorganizmy a mikroorganizmy a necílové rostliny 
P�ípravek je toxický pro populace všech druh� polyfágních dravých  ploštic (�ád Heteroptera).  
P�ípravek je relativn� neškodný pro populace všech druh� dravých brouk� z �eledi Carabidae a 
Coccinelidae, dravých rozto�� z �eledi Phytoseiidae a parazitoid� mšic z �eledi Aphidiidae. 
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 2  Uchovávejte mimo dosah d�tí 
S 13  Uchovávejte odd�len� od potravin, nápoj� a krmiv  
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. P�i správném skladování v p�vodních 
neporušených obalech je doba použitelnosti p�ípravku 2 roky od data výroby. Výrobce nep�ebírá záruku za 
škody vzniklé nesprávným skladováním p�ípravku. 
 
 
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  
S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn�ny jako nebezpe�ný odpad 
Zbytky post�ikové kapaliny a oplachové vody se  z�edí 1 : 5 a beze zbytku se vyst�íkají na p�edtím 
ošet�ovaném pozemku a nesm�jí zasáhnout zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. 
Prázdné obaly od p�ípravku se po d�kladném vypláchnutí a znehodnocení se spálí ve schválené spalovn� 
s teplotou 1200 °C - 1400 °C ve druhém stupni a �išt�ním plynných zplodin. P�ípadné zbytky p�ípravku se 
spálí ve spalovn� stejných parametr� jako pro obaly.  
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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 není ho�lavý. Eventuální požár se hasí nejlépe hasební p�nou, hasebním práškem, eventuáln� 
pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjime�n� a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným 
proudem a pouze v t�ch p�ípadech, kdy je dokonale zabezpe�eno, aby kontaminovaná voda nemohla 
uniknout z prostoru požá�išt� do okolí a zejména aby nemohla proniknout do ve�ejné kanalizace, zdroj� 
spodních vod a recipient� povrchových vod a nemohla 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. 
 
 
Dopl�ková informace výrobce: 
Možnost použití tank-mix kombinací: 
P�ípravek ZATO 50 WG je mísitelný s v�tšinou b�žných fungicid�, insekticid�, akaricid� a hnojiv. 
V p�ípad� pochybností je t�eba provést test mísitelnosti v malém m��ítku. 
 
 

Dodatková informace spole�nosti Bayer CropScience: 
 

P�ípravek používejte výhradn� v souladu s návodem na použití. 
Spole�nost Bayer nep�ebírá zodpov�dnost za škody zp�sobené nesprávným použitím �i skladováním 

p�ípravku. 
 
 

 

 

  


