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

a) Opatření k minimalizaci pravděpodobnosti vývoje rezistence dle přílohy I odst. 1 písm. l) 

nařízení Komise (EU) č. 547/2011:  

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje 

výhradně účinnou látku tohoto mechanismu účinku (např. azoly, bitertanol, fenarimol), 

stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem 

účinku. 

 

b) 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. 

 

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

(EU) č. 547/2011:  

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby. 

 

d) 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). 

 

ii. Bezpečnostní opatření týkající se životního prostředí 

SPe 3 účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného 

ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě. 

 

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

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

Zamezte možnému úletu postřikové kapaliny. 

Přípravek je nebezpečný pro necílové členovce čeledi Braconidae. 

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

s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.  

Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.  
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3. Rozsah povoleného použití: 

Saprol – Proti houbovým chorobám růží 

1) Plodina,  

oblast použití 

2) Škodlivý organismus,  

jiný účel použití 

Dávkování, mísitelnost OL 3) Poznámka 

růže padlí růžové, černá 

skvrnitost růže, rzi růžové  

1 % 

(10 ml / l vody) 

AT max. 6x 

AT – jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují. 

 

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením. 

 

Dávka aplikační kapaliny: 6-12 l / 100 m2 podle výšky rostlin.    

Postřik ukončíme při dokonalém zvlhčení, nejpozději při počátku skanutí kapek aplikační 

kapaliny z povrchu rostlin. 

 

Termín ošetření: Preventivně, nejpozději při zjištění prvních příznaků.  

Interval mezi ošetřeními: 10-14 dnů 

 

Předem ověřte reakci růží na ošetření na omezeném vzorku rostlin nebo citlivost pěstované 

odrůdy konzultujte s držitelem povolení. 

 

Za velmi slunných a teplých dnů aplikujte pouze ráno nebo ve večerních hodinách. 

 

Zpravidla sporadické hnědnutí listů se může projevit např. u odrůd Rock’n’Roll, Kleine 

Dortmunderin, City of London, Rose Pearl, Christel von der Post, Lilli Marleen, Rumba, 

Monica, Desiree, Montana. 

 

Přípravek je nutno aplikovat tak a za takových podmínek, aby bylo vyloučeno zasažení 

jiných rostlin než růží. 

 

V případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení nelze vyloučit 

poškození následně ošetřovaných rostlin. 
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