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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) nařízení Komise (EU) č. 

547/2011:  

Teplota skladování + 5 °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 z cest). 

 

ii. Zvláštní bezpečnostní opatření pro obsluhu  

SPo 5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky vyvětrejte. 

 

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

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. 

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce 

s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. 

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. 

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! 

Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. 

Vstup do ošetřeného pole/skleníku je možný minimálně až druhý den po poslední aplikaci.   

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. 

Práce s přípravkem je nevhodná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.  

Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby.  
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3. Rozsah povoleného použití: 

Magnicur Energy 

1) Plodina, 

oblast 

použití 

2) Škodlivý 

organismus,  

jiný účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn.  

k dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

zelenina 

košťálová 

plíseň zelná,  

půdní oomycety 

3 ml   

3 l vody /m2 

AT 1) předpěstování 

rostlin 

5) skleníky, 

foliovníky 

okrasné 

rostliny 

pravé plísně 

(oomycety) 

25 ml   

5 l vody /100 m2 

– 1) do výšky 

rostlin 50 cm  

2) podle 

signalizace 

5) skleníky, 

foliovníky 

okurka plíseň okurková 25 ml   

6 l vody /100 m2 

3 2) podle 

signalizace 

5) venkovní 

prostory 

salát plíseň salátová 25 ml   

6-10 l vody /100 m2 

21 1) od: 13 BBCH, 

do: 49 BBCH 

2) preventivně 

5) venkovní 

prostory 

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

(–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit. 

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

a sklizní. 

 
 

Plodina,  

oblast použití 

Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

Interval mezi aplikacemi  

okrasné rostliny, salát postřik 3x 5-10 dnů 

okurka postřik 2x 7-10 dnů 

zelenina košťálová zálivka 2x 10-14 dnů 

 

Přípravek vyzkoušejte na malém množství rostlin. 

 

mailto:podatelna@ukzuz.cz

