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1. Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:     

a) Informace k příbalovému letáku dle přílohy I odst. 1 písm. p) nařízení Komise (EU) 

č. 547/2011: 

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. 

 

b) Informace ke skladování přípravku podle přílohy I odst. 1 písm. q) a r) nařízení Komise 

(EU) č. 547/2011:  

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování + 3 °C až + 30 °C. 

 

c) Standardní věty udávající bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví 

zvířat nebo životního prostředí, uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 547/2011:   

i. Obecná ustanovení 

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení 

v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest). 

 

2. Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona: 

Při ošetřovaní okrasných rostlin a neplodících ovocných dřevin na zahrádkách: 

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru 

od dalších osob.  

Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.  

 

3. Rozsah povoleného použití: 

FAST M 

1) Plodina,  

oblast použití 

2) Škodlivý organismus,  

jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL 3) Poznámka 

jádroviny, peckoviny 

mimo meruňku  

a broskvoň 

saví škůdci, žraví škůdci dle návodu 28 
 

okrasné rostliny,  

neplodící ovocné dřeviny 

saví škůdci, žraví škůdci dle návodu 1  

zelenina brukvovitá dřepčíci, housenky, pilatky, 

krytonosec čtyřzubý, 

krytonosec řepkový 

dle návodu 7  



 

- 2 - 
__________________________________________________________________________ 
ÚKZÚZ Telefon:   +420 543 548 111 IČ:    00020338 www.ukzuz.cz 
Hroznová 2 Fax:   +420 543 211 148 DIČ: CZ00020338 ID DS: ugbaiq7 
656 06 BRNO E-mail: podatelna@ukzuz.cz 

 

jahodník květopas jahodníkový dle návodu AT 1) do rozkvětu 

brambor, rajče mandelinka bramborová, 

mšice 

dle návodu 14 2) larvální 

stupeň L1, 

larvální stupeň 

L2 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední 

aplikace a sklizní. 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní. 

 

 

Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek 

aplikační kapaliny z povrchu rostlin. 

Neošetřovat při přímém slunečním svitu, za vysokých teplot, při dešti a za květu. 

 

U mandelinky bramborové – aplikaci provádět na nejmladší stadia larev (L1 a L2). 

U květopasa jahodníkového – aplikaci provést do rozkvětu.  

U ostatních škůdců – aplikaci provést při výskytu.  


