
Alfametrin Aktualizace: 26.3.2007 Tisk: 26.3.2007 

Přípravek na ochranu rostlin 

Alfametrin 
Postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu na bázi světlostabilního 
syntetického pyrethroidu k hubení škodlivého hmyzu k ochraně rostlin. 

 

 

Účinná látka: 

alfa-cypermethrin 100 g/l 
tj.  racemát obsahující (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl(1R,3R)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-
dimethylcyklopropankarboxylat a (R)-alfa-kyno-3-fenoxybenzyl(1S,3S)-3-(2,2-
dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylat 
 

Registrační číslo:                                      4296-3  
  

Xn – Zdraví škodlivý 
N - Nebezpečný pro životní prostředí 
 

POZOR! R20/21/22 – ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ PŘI VDECHOVÁNÍ, STYKU S KŮŽÍ A PŘI POŽITÍ 

 R36/38 – DRÁŽDÍ OČI A KŮŽI 

 S2 – UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ 

 S13 – UCHOVÁVEJTE ODDĚLENĚ OD POTRAVIN, NÁPOJŮ A KRMIV 

                         S20/21 – NEJEZTE, NEPIJTE A NEKUŘTE PŘI POUŽÍVÁNÍ 

                         S24/25 – ZAMEZTE STYKU S KŮŽÍ A OČIMA  

                         S26 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ OKAMŽITĚ DŮKLADNĚ VYPLÁCHNĚTE VODOU A 
VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC. 

                         S28 – PŘI STYKU S KŮŽÍ OMYJTE VELKÝM MNOŽSTVÍM VODY. 

 S35 – TENTO MATERIÁL A JEHO OBAL MUSÍ BÝT ZNEŠKODNĚNY 
BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM 

                          S36/37/39 – POUŽÍVEJTE VHODNÝ OCHRANNÝ ODĚV, OCHRANNÉ RUKAVICE 
A OCHRANNÉ BRÝLE NEBO OBLIČEJOVÝ ŠTÍT.     

 S46 – PŘI POŽITÍ NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE 
LÉKAŘSKOU POMOC A UKAŽTE TENTO OBAL NEBO OZNAČENÍ. 

 PRO RYBY A OSTATNÍ VODNÍ ORGANISMY JEDOVATÝ. 

SP 1 ZABRAŇTE KONTAMINACI VODY PŘÍPRAVKEM NEBO JEHO 
OBALEM/NEČISTĚTE APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI POVRCHOVÉ 
VODY/ZABRAŇTE KONTAMINACI VOD SPLACHEM Z FAREM A CEST.  

PŘÍPRAVEK NEVYŽADUJE KLASIFIKACI Z HLEDISKA OCHRANY VČEL. 

DODRŽUJTE POYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO 
ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 
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Držitel rozhodnutí o registraci:  BASF AG, D-67056 Ludwigshafen, SRN 

Výrobce:     BASF AG, D-67056 Ludwigshafen, SRN 

Právní zástupce v ČR:    BASF spol. s r.o., Šafránkova 3, 155 00 Praha 5 

                                                                  

Balení:     COEX láhev  

Hmotnost/obsah:   1 l  

Datum výroby:    uvedeno na obalu 

Číslo šarže:    uvedeno na obalu 

Doba použitelnosti přípravku:   24 měsíců od data výroby 

 

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 odpovídajícího vzorku, že jeho 
chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s podmínkami stanovenými v rozhodnutí. Délku prodloužené 
doby použitelnosti stanoví držitel registrace a před uvedením na trh zajistí její vyznačení na obalech 
přípravku. 

  

Působení: 

Alfametrin je vysoce účinný světlostabilní pyrethroidní insekticid, určený proti některým druhům 
žravého a savého hmyzu, jeho larvám a vajíčkům. Účinkuje jako dotykový a požerový jed. Není 
systémovým přípravkem a je proto třeba dostatečného množství vody k zabezpečení dobrého krycího 
účinku ošetření. Přípravek je stabilní vůči světlu a má nízkou rozpustnost ve vodě, proto má dobrý 
reziduální účinek na povrchu listů. Povlak Alfametrin je odolný vůči dešti za předpokladu, že aplikační 
kapalina zaschne dříve než začne pršet. 

 

Návod k použití: 

 
Plodina Škodlivý činitel Dávka 

na ha 
Koncentrace 

(%) 
Ochranná 

lhůta 
Poznámka 

Brambory 
 

mandelinka 
bramborová 

0,125 l  14 dní  

Chmel mšice chmelová  0,03 % 21 dní  
   0,05 % 21 dní před květem 
 lalokonosec 

libečkový 
 0,06 % 21 dní  

 dřepčík chmelový  0,03 % 21 dní  
Réva vinná obaleči  0,01 %  podle 

signalizace 
Jádroviny, peckoviny žraví a saví škůdci  0,005 - 0,01 %  před květem 
Jádroviny obaleč jablečný  0,015 %   
Kukuřice na zrno zavíječ kukuřičný 0,3 l    
Bob na zrno třásněnky 0,125 l    
 mšice 0,1 l    
Hrách na zrno obaleč hrachový 0,125 l    
Len dřepčíci 0,15 l    
 třásněnka lnová 0,25 l    
Řepka, hořčice, blýskáček řepkový 0,1 l    
brukvovitá zelenina - 
semenné porosty 

krytonosec řepkový 
a krytonos. čtyřzubý 

0,15 l    

 pilatka řepková 0,15 l    
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Plodina Škodlivý činitel Dávka 
na ha 

Koncentrace 
(%) 

Ochranná 
lhůta 

Poznámka 

Řepka ozimá k.šešulový, 
bejlomorka 
kapustová 

0,1 l  49 dní  

Brukvovitá zelenina housenky 0,15 l  10 dní  
 třásněnky 0,25 l  10 dní  
Ředkvička - 
semenné porosty 

pilatka řepková 0,15 l    

Obilniny bejlomorka sedlová, 
mšice, kohoutci 

0,1 l    

Vojtěška -  
semenné porosty 

třásněnky, klopušky 0,2 l    

Smrk lýkožrout smrkový   0,3 %  prevence 
 a ostatní kůrovci  

na smrku 
 0,5 %  asanace a pří-

prava otráve-
ných lapáků 

 pilatky 0,2 - 0,3 l    
Borovice hřebenule 0,2 - 0,3 l    
Jehličnany dřevokaz čárkovaný  1 %  prevence 
                                      2 %  asanace 
 klikoroh borový  1 %   máčení nebo 

preventivní  
postřik 

   0,5 - 1 %  kurativní 
postřik (vyšší 
koncentrace 
brzy zjara) 

Lesní porosty motýli, pilatky, 
ploskohřbetky 

0,2 - 0,3 l  28 dní housenky, 
housenice, 
dospělí jedinci, 
OL – pro sběr 
lesních plodů 

 brouci 0,3 l  28 dní larvy, dospělí 
jedinci, OL – 
pro sběr 
lesních plodů 

Borovice, modříny, kůrovci  0,3 %  prevence 
Listnáče okrasné   0,5 %  asanace 
 
 

Příprava aplikační kapaliny: 

Odměřené množství přípravku se vleje do nádrže aplikátoru naplněného do poloviny vodou, rozmíchá 
se a vzniklá emulze se doplní vodou na předepsaný objem. Připravte si jen takové množství aplikační 
kapaliny, které spotřebujete. 

 

Čištění aplikační techniky: 

Aplikátor je nutno po skončení práce několikrát vypláchnout vodou nebo 3% roztokem sody a poté 
čistou vodou. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod k použití! 

Při práci s přípravekem je nutné používat schválené ochranné pomůcky. Protichemický ochranný oděv 
z tkaného textiního materiálu (ČSN EN 368 a ČSN EN 369), uzavřené ochranné brýle nebo obličejový 
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štít (ČSN EN 166), filtrační polomasku proti částicím nebo plynům a částicím (ČSN EN 405), čepici se 
štítkem nebo klobouk (ČSN EN 812) , gumové rukavice (ČSN EN 374-1), gumové holínky (ČSN EN 
346). Při ředění přípravku navíc používejte zástěru z PVC nebo pogumovaného textilu. 

Během práce a po ní je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po skončení práce je nutné důkladně se umýt  
vodou a mýdlem a pokožku umytých rukou ošetřit reparačním krémem. 

Ošetřujte jen za bezvětří nebo mírného větru, a v tom případě směrem od pracujících.  

Aplikovaná kapalina nesmí zasáhnout sousední kultury. 

Přípravek je hořlavina II. třídy. Případný požár se hasí nejlépe hasicí pěnou, hasicím práškem, nebo 
zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně, a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem a jen 
v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná voda nemohl proniknout z 
prostoru požářiště do okolí a hlavně aby nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů 
podzemních vod a recipientů vod povrchových a a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu. 

Pozor!  Při požárním zásahu použijte ochrannou obličejovou masku (typ CM 4 nebo MLW s filtrem 
MOF-4 nebo ekvivalenty), popřípadě izolační dýchací přístroje, neboť při hoření mohou vznikat toxické 
zplodiny. 

První pomoc : 

Při zasažení pokožky 

- odstraňte potřísněný oděv a zasažená místa omyjte teplou vodou a mýdlem. 

Při zasažení očí 

- oči vymývejte proudem čisté vody po dobu 15 minut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte 
tento obal nebo etiketu. 

Při nadýchání 

- vyneste postiženého na čerstvý vzduch, zajistěte klidovou polohu a chraňte před chladem. 

Při náhodném požití 

- podejte postiženému 10 tablet aktivního uhlí + 0,5 l vlažné vody, nevyvolávejte zvracení, okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo etiketu. 

Informovat lékaře o poskytnuté pomoci a o přípravku, s kterým postižený pracoval. 

V případě potřeby lze terapii intoxikací konzultovat s toxikologickým střediskem v Praze -  Klinika 
nemocí z povolání - Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2, telefon: 
224 919 293. 

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 
použije se pro přípravu postřiku. Obaly poté dejte buď do sběru k recyklaci nebo k likvidaci 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 
smícháním s hořlavým materiálem (pilinami 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 skladech při 
teplotách 5 až 20°C odděleně od potravin, nápojů a krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od 
těchto látek. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů.  

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.  

 


