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@ ochranná známka NeraAgro, spol. s r.o'

Účinnátátka: oxichlorid měďnatý840ďkg (obsah kovové mědiSo0glkg). TypformulaceVvP. Biologická funkce: Íungicid'

vodnÍ oÍganismy s dlouhodobými účinry'

osobě nebo VrácenÍm dodavateli

splaďlem efarem a cesl
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Aplikačnl po:nám!ry:
' VaaŽeno na 500 l aplikaěnf kapaliny na 1 ha
"' YáaŽenona1000l aplikaěnlkapalinyna 1 ha

byla zachoýána dávka přtpravku na jednótku plochV
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Pornómky:
(1) 0š6třanÍpodlésignalizace
(2) vpoloviněčeřvenc€opako\iatza 1 4 dní
(3) ošétňenÍ podl€signalizace
(4) od června d|e potřeby opakoYatv int€Ívalu 1 0_1 4 dnÍ
(5) od koncé června' nejpozděii po ziištěnÍvýskytu' opako\Et

vinteNalu7_'l4dnÍ
(6') 'jen do rozkvětu při Vývinu pravých listů opakovat 1 _2krát

vinteryalu í0_14 dní
r0 od č€fvenca, dlé potfu by opakovat v ir)t. 5-7 dní
(8) PrventÍVně od koncé óerwa, nejpozději pfi prvním výskytu,

opako\rat v inl€ÍValu 4_7 dní
(9) od eérvenc€' oPakovatdle potřeby V int. 7_í 0 dnl
('l0) semenné poíosty; před hětěm a po odkvětu
(1 1 ) na počátku vofby l$/ětů, na poěátku kvétenl
(1 2) seměnné porosty; při výskytu, opa koyat dla potfu byv interualu 1 o_1 4 dn!

seménné porosy; na Žačátku kvetení' opakovat dle potřeby v intervalu 1 0_14 dnl
po sldizni, opakovat dle poťebyv inteNalu 10_14 dní
školky' mladé výsadby; po odkvětu, aplikaci opakovat 1_2x v intervaíu 7-14 dní
před }ťětem' po odlťĚtu opakovat dle potřeby ď do fáze zamělénÍ v inteM 7_14 dnÍ
PředevŠÍm pro posled- oŠetňení
l. ošéťenl na počátfu opadu listů, 2' oĚetřenÍ za 10_14 dní. 3. ošetfen{ pÍ€d raŠenim
Výsadby o'š€třovat na počátku lvětu a při dokvétánt, na počátku fůstu plodů:
Šl€lky přéd odlisěnlm

(19) pri prvnÍm výsMu, opakovat dle potÍeby v inteívalu 10 _ 14 dnÍ
(20) pri ohÍoŽenÍ' nejpozději pri prvnÍm výsMu, opakovat dle potteby v inten€|u 10 - 14 dni
(21) po vyÍaŠenÍ, nejpozději při pNnÍm VýsMu, opakovat dle pořeby v intervalu 10 _ 14 dnÍ
(22) od ploviny kýětna v íntervalu 10 - 14 dní do konce srpna
(23) pfi nalévání pupenů, nejpoaději na zaČátku rašenÍ. Pokud tÍvá ctladné a deŠtivé počasí'

opakcn/at krátce pred kvétem
(24) při opadu liďŮ na počátku rašenÍ, max. 2x
(25) pri opadu li$l] na počátku rašenÍ' max. 3x

{1s)
(14)
(15)
(1 6)

{17)
(18)

Pňprarra aplll€čnl kapaÍiny:
odváŽené mnoŽsvi přÍpŘvku serczmÍchá VménšímmnoŽstvl vodynářÍdkoukašl,apotévlÚedonádržspostřikovačeneborosič8naDlněnéhodooolovlnv Vodou-rzmlcháseadoolnl
apllKad nepouzlvéIe zelézne naoooy anl nadoby z bl íéno plscnu'
aezpečnostnl opaÍřEnl:

3d6) Pň přípmvě aplikačnÍ kapaliny naúc pouŽÍvójte zástáru z PVC nabo pogumoyaného taxtilu.

vŽdyvesměru větru od pracu1íclch. Aplikovaná kapolina nésmÍ býtŽanesena na soilsední kuthrry Pozorna odrůdycitlivé n'a ňBďpnznakyintDxikace:Klprikol50dráždÍpokoŽkuadýchacÍcesty,způsobujezánětysliznicedýchaclchcestaspÚiwk připoŽitívyvolávázwacení,bolestivbřiŠeaprŮjmy'

ís""Jiifiilť''tlJJ j"#Tg'i'Íi"JHl5ť":i"Í"1í1".'$isst* ffiT":sBť*,riJltx#]'yhlédejb 
úkařsxoú pomdc- ruttay nevyvóKveite zv.aceht' leéoře 

'e 

postlřený v
postlŽený nedýchá: je nutné okamžitě provádót uměló dýcháni,

'ástaýa 
s]dce:

beavědoml:
a) při zasaŽenÍ pokoŽky

b) při zasaŽenÍ Óól

ř nutnó okamŽitó p{ovádět přímou masáŽ srdca,
je notné postiŽeného uložŤt do stabilizované polohy
odloŽte potÍísněný oděV
omyjts postiŽené místo vglkým mnoŽstvtm \/ody, pokud
nedoŠlo l( poŽkoŽent pokoŽky {poranění) jo moŽné
pouŽÍt imýdlo,
zajigtéte lékařské ošetilBní
íhn9d Vyplachujte oči prcudem takoucÍ vodv.
rozevřete očnÍ účka prsty (třeba i násilÍm), '

výp{ach prcvádějte ndméně 10 minul
zajistěte lékařské oš€trení

c) při potitÍ

d) při nadýchání

d6ite vypÍt 0'5 l VlaŽné vody s 10 tab|etami medicináln{ho
uh|Í'
neYyvo|á\@jie zvrac€ní
zaiisiét6 lákařské ošetření

okamŽité přéruŠte oxpozici, dopravte postiŽeného
na čerstvý vzduch (pozoÍ na kóntamiriovaný oděv)'
?ajistěte postiŽoného proti prochladnuti,
zajistáte lékařské ošetřsnl

analrzy odpoúdajícího \rŽoÍ!ru, Že se jehÓ chemické a Ď/zi|(ální Vlastnosti shodují 9 vlastnostmi' na iaiichŽzákladé bylo uděleno povolenÍ. LaboÍatoml rozbory přÍpravku pÍo tento úč€l zajís{ vtastntr pnpravtiu'
u akrcditované.labořatoila pro přípÍávky na ochranu .ostlin a přodlouŽénou dobir pouŽielnošti je
povinen vrznačit na obalu přlpravku'

'flĚiJl?J'ln'ílL?jH"Jl".l'JtilE'3kť"'lffi.TíBH!lr'"ffi'fi'3*'{ťBjjs'i: 
Tsťesi},řsilpraoova|. 

Terapii!z6 konzultovat s přÍslušnýrn
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Bal.nl: PAP pÉel s PE vloŽkou
Dr'ner rBsKÉcie v sR: NeraAgÍo. spol. s r.o., ÓR

PN 66408
Datum výroby
a čÍslo výÍobnl šarŽe:

Rog' číÉlo:1{'48.í0
Rcg' čl5Ío: MP sR:09-02.{067

ffiďg
F22 qk@

pÁpHMCITNosT: Ž$ kg / Ťs kg
Výrobce a dÉitel rozhodRď o fegisfaci: NeraAgro, wol. s ro., Ul. PÍáce 057, Nemtovbe, lČ: 261 33 73:}, TBl.: 3'l5 663 18l
*.mail: milan^maÍsikoneEaoro.cZ

Při

telEfon: 2 24 91 92 93.

a WbavsnéěišténÍmplynnýchzplodjn.AplikalnízářÍzenÍ s€vyĚláchna 3% rožtoltein soayvevoae neuo ňoou Jfirioiiióm uezlibňó-ů-po-ňatri

Doba použltplnosti: Pn skhdo!énÍ_v' originálnÍch neot€Vřěných obalech a dodržení podňÍnak skladovánÍ 24 ňástcí od data vyroďy.
PřÍpffi\€k' u něhoŽ píošla doba pouŽitelnosti, lz€ uvádět na fil po dobu 1 [oku, iestliie so píokáže na záldadĚ


