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P�ípravek na ochranu rostlin - Fungicid 

 

ALIETTE® 80 WP 
 
Post�ikový p�ípravek ve form� dispergovatelného prášku k ochran� rostlin proti houbovým chorobám na 
chmelu, jahodníku a tykvovitých zeleninách. 
  
Ú�inná látka: 80 % fosetyl-Al, t.j. aluminium-tris-O-ethylfosfonát hlinitý 

 
 
  

 
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: fosetyl-Al, isotridekanol, 
sm�s ethoxylovaných alkohol� C10-C16   
 
Registra�ní �íslo: 3511-9 
 
Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce: Bayer CropScience SA, Lyon, Francie 
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 SA 
 
Balení:  250 g , 1 kg krabice, 5 kg a 10 kg sá�ky Al/PE v kartónových krabicích 
 
Datum výroby: uvedeno na obalu 
�íslo šarže: uvedeno na obalu 
 
Doba použitelnosti: p�i správném zp�sobu skladování v p�vodních neporušených obalech 2 roky od data 
výroby 
 
P�sobení 
Aliette 80 WP je systémov� p�sobící p�ípravek stimulující obranné mechanismy rostlin. P�sobí zejména na 
houby ze skupiny Phycomycetes (Phytophthora spp., Plasmopara spp., Perenospora spp., 
Pseudoperenospora spp.). Používá se preventivn� v dob� aktivního r�stu kultury. 
 
Návod  k použití  
 

Plodina Škodlivý �initel Dávka (kg/ha) 
Koncentrace (%) 

Ochr. 
lh�ta 

Poznámka 

Chmel Plíse� chmelová 
(Pseudoperonospora humuli) 
 

0,3% 
2,4 - 4,5 kg 

14 
 

 

Jahodník fytoftorová hniloba ko�ene 
jahodníku, fytoftorová 
hniloba rhizom� a plod� 
jahodníku, hniloba jahod 
(Phytophtora cactorum, 
Phytophtora fragariae) 

 
 

0,25% *) 
1%**) 

-- *) má�ení rostlin p�i výsadb� 
**) pásová zálivka po zako�en�ní 
nebo na podzim; cca 1000 l 
kapaliny na ha p�i ší�ce pásu 20 cm 
 

Tykvovitá 
zelenina 

Plíse� okurková 
Pseudoperonospora cubensis 

0,2 % 
2 kg 

3 max. 2 ošet�ení 
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Up�esn�ní podmínek aplikace: 
P�ípravek je mísitelný s listovými hnojivy Wuxal Aminocal a Wuxal Boron. Nelze míchat s p�ípravky na 
bázi m�di ani s dalšími listovými hnojivy obsahujícími dusík. 
 
P�íprava post�ikové kapaliny 
Odvážené množství p�ípravku se vsype na hladinu vody v post�ikova�i, nechá se smo�it a potom se 
d�kladn� rozmíchá. Eventueln� se použije p�edmíchávací za�ízení, pokud je jím post�ikova� vybaven. 
P�i p�íprav� sm�sí je zakázáno mísit koncentráty a komponenty se vpravují do nádrže odd�len�. 
 
 
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 d�kladn� p�e�t�te návod k použití!  
 
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: 
Vypláchnout ústa �istou vodou, podat postiženému 0,5 l vlažné vody, p�ípadn� s 10 tabletami 
medicinálního uhlí. Nevyvolávat zvracení, léka� provede výplach žaludku. V p�ípad� náhodného požití a ve 
všech p�ípadech otravy �i podez�ení na otravu neprodlen� dopravit postiženého k léka�i. 
P�i zasažení o�í 
Vyplachovat velkým množstvím vody po dobu cca 20 minut a vyhledat léka�e. 
P�i zasažení pokožky: 
Zasažená místa omýt mýdlem a teplou vodou. V p�ípad� p�etrvávajícího podrážd�ní vyhledat léka�skou 
pomoc. 
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P�i nadýchání 
Vynést postiženého na �erstvý vzduch, zajistit klidovou polohu, chránit p�ed chladem, rozepnout mu na 
hrudníku od�v. 
 
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: 
 
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 
 
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�lavinou. 
Eventuelní požár se hasí nejlépe hasební p�nou, hasebním práškem, nebo pískem �i zeminou. Vodu lze 
použít jen výjime�n�, a to pouze ve form� jemné mlhy, nikdy ne silným proudem a jen tehdy, kdy je 
dokonale zabezpe�eno, že kontaminovaná hasební voda nem�že uniknout z prostoru požá�išt� do okolí, 
zejména nesmí proniknout do ve�ejné kanalizace, spodních vod, recipient� povrchových vod a nesmí 
zasáhnout zem�d�lskou p�du. 
P�i hašení požáru používat v dob�e v�traných prostorách schválenou ochrannou obli�ejovou masku 
s vhodným schváleným filtrem, v uzav�ených prostorách izola�ní dýchací p�ístroj, nebo� p�i ho�ení m�že 
docházet ke vzniku toxických zplodin. 
 
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 nebo jeho obal musí být zneškodn�n jako nebezpe�ný odpad 
Prázdné obaly se d�kladn� vypláchnou vodou, která se následn� použije pro p�ípravu post�ikové kapaliny. 
Potom se spálí ve schválené spalovn� vybavené dvojstup�ovým spalováním s teplotou 1200-1400 °C ve 
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druhém stupni a �išt�ním plynných zplodin. Stejným zp�sobem je nutno likvidovat nepoužitelné zbytky 
p�ípravku. Použité obaly od p�ípravku se nesm�jí používat k jinému ú�elu! 
P�ípadné zbytky oplachové kapaliny nebo post�ikové jíchy se z�edí vodou v pom�ru 1:5 a beze zbytku 
vyst�íkají na p�edtím ošet�enou plochu. Nesmí však zasáhnout zdroje vod podzemních ani recipienty vod 
povrchových. 
Aplika�ní za�ízení se opláchne 3 % roztokem sody a omyje vodou. 
 
Doporu�ení a možná rizika ve vztahu k životnímu prost�edí 
P�ípravek je pro ryby a ostatní vodní organismy jedovatý 
Riziko vyplývající z použití p�ípravku je p�i dodržení aplika�ních dávek p�ijatelné pro voln� žijící zv��, 
ptactvo, v�ely, necílové �lenovce krom� v�el, necílové rostliny, p�dní makroorganismy a p�dní 
mikroorganismy 
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 
 
 

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. 
 


