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PAPAVERIN 
pomocný rostlinný přípravek 

 
Výrobce: De Sangosse, Swaffham Bulbeck Cambridge, CB25 OLU, Velká Británie  
Dodavatel: Arysta LifeScience Czech s.r.o., Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4, 

tel: 606 675 715  
Číslo rozhodnutí o registraci: 4500  
 
Chemické a fyzikální vlastnosti  

Vlastnost Hodnota 

Celkový dusík jako N v % 7,0  

Zinek jako Zn v % 6,0 

Hodnota pH  6,0 – 7,0 

 
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1, olovo 10, 
rtuť 1, arsen 20, chrom 50.  
 
Nebezpečné látky obsažené v pomocném rostlinném přípravku: kyselina octová, amonno-
zinečnatá sůl; D-Glukopyranosa, oligomery, decyl oktyl glykosidy  
 
 
Pomocný rostlinný přípravek obsahuje dusík v amoniakální formě a zinek ve formě komplexu 
s octanem amonným.  
PAPAVERIN je biostimulátor pro použití v máku a v dalších plodinách. Zlepšuje zakořeňování, 
vitalitu rostlin a výnos. Je absorbován listy a kořeny a proto může být aplikován jen jako 
celoplošný postřik.  
 
Návod k použití:  
PAPAVERIN musí být aplikován pouze v době aktivního růstu plodiny.  
Aplikujte v dávkách a termínech vymezených následující tabulkou, pozdější aplikace již není 
účelná.  
 

Plodina Dávka l/ha Načasování aplikace 

Optimální termín Aplikační okno 

Mák   0,8 7 pravých listů 6 - 8 pravých listů 

Obiloviny  0,8 BBCH 14 - 25 BBCH 12 - 29 

Obiloviny – společná aplikace 
s regulátorem růstu  

0,6 BBCH 14 - 25 BBCH 12 - 29 

Řepka   0,8 
4 pravé listy 2 - 6 pravých listů 

Kukuřice  1 - 1,2 

Len   0,8 5 cm výšky 3 - 12 cm výšky 

Mangold, tuřín, vodnice  1,2 4 pravé listy 2 - 6 pravých listů 

Růžičková kapusta, kapusta, 
zelí, květák, kedlubny  

0,8 2 - 7 dní po přesazení 

Nově zakládané trávníky  0,8 4 pravé listy 2 pravé listy až 2 odnože 

Cibulová a kořenová zelenina  0,8 2 - 4 pravé listy 
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Salát (venkovní)  0,8 4 - 6 pravých listů 

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování. 
Doporučený objem aplikační kapaliny je 80 – 200 l/ha za použití jemných až středních trysek.  
 
Příprava aplikační kapaliny:  
Ujistěte se, že nádrž postřikovače byla před přidáním PAPAVERINU náležitě vyčištěna od 
zbytků herbicidů, které by mohly poškodit citlivé plodiny. Odměřené množství pomocného 
rostlinného přípravku se za stálého míchání vlije do nádrže aplikačního zařízení naplněné do 
poloviny vodou, rozmíchá se a doplní vodou na předepsaný objem. Připravte si takové 
množství aplikační kapaliny, které spotřebujete.  
 
Mísitelnost:  
PAPAVERIN je mísitelný s běžně používanými fungicidy a insekticidy. V každém případě však 
doporučujeme před prvním použitím provést test mísitelnosti, přičemž je vhodné prověřit i 
posloupnost přidávání jednotlivých komponent do aplikační kapaliny. Herbicidy s účinnou 
látkou pendimethalin a mecoprop-P přidávejte jako druhé. V případě kombinací s jinými 
listovými hnojivy doporučujeme konzultaci s jejich výrobci.  
 
Pokud aplikujete PAPAVERIN společně s pesticidem, řiďte se pokyny uvedenými na etiketě, 
včetně eventuálního použití adjuvantů. Nikdy nepřipravujte směsi koncentrovaného hnojiva 
a pesticidu, abyste zamezili případné tvorbě sraženin. Každý produkt přidávejte do nádrže 
odděleně, přičemž dodržujte předem vyzkoušený postup (viz pokyny výše). Pro zajištění 
fyzikální kompatibility je nutné zajistit účinné míchání během a bezprostředně po přípravě 
směsi.  
 
 
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:  
 

 
 
NEBEZPEČÍ  
H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.  
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.  
Neznečišťujte vody pomocným rostlinným přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte 
aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z 
farem a z cest).  
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EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a 
životní prostředí.  
Před použitím si přečtěte návod k použití. 
 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:  
Při manipulaci a práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky: ochranné rukavice, 
pracovní oděv, ochranné brýle. Po skončení práce si řádně umyjte ruce vodou a mýdlem.  
 
Podmínky skladování a zneškodnění obalů:  
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladuje v 
suchých uzamykatelných skladech v uzavřených originálních obalech při teplotách 5 až 30°C 
odděleně od potravin, krmiv, pesticidů, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. 
Chraňte před mrazem.  
Pomocný rostlinný přípravek není hořlavý. Neskladujte navysoko, maximálně 2 palety. 
Prázdné obaly nepoužívejte k jiným účelům. Prázdné obaly vypláchněte, znehodnoťte a 
předejte do separovaného sběru k recyklaci. NEZNEČIŠŤUJTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
PRÁZDNÝMI OBALY.  
 
Přípravek se dodává balený. Objem balení:  
Doba použitelnosti: při skladování v originálních neporušených obalech a dodržení 
podmínek skladování 3 roky od data výroby  
Číslo šarže: uvedeno na obalu  
Datum výroby: uvedeno na obalu 


