Etiketa schválená: 12.03.2018

Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych používateľov
Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre neprofesionálnych používateľov

DROPFOR®

POUŽITIE V ZÁHRADÁCH A PREDZÁHRADKÁCH JE POVOLENÉ

Multifunkčná pomocná látka na zlepšenie kvality a efektivity postrekovania vo forme kvapalného
koncentrátu pre riedenie vodou (SL).
Pomocný prípravok DROPFOR® má najkomplexnejšie zloženie na zlepšenie kvality a efektivity
postrekovania:
- aktivátor: zvyšuje účinnosť prípravkov na ochranu rastlín
- penetrátor: napomáha prenikaniu/absorpcii systémových prípravkov
- zmáčadlo: napomáha zmáčaniu povrchu listov
- rozprašovač: pomáha k šíreniu kvapiek na povrchu listov
- anti-pena: blokuje penenie
- lepidlo: pomáha predchádzať vymývaniu
AKTÍVNA ZLOŽKA:
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate (E 432)
Sorbitan monolaurate (E 493)

50% hm (531 g/l)
20% hm (213 g/l)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: nerelevantné
OZNAČENIE: nepožaduje sa

Pozor
Dráždi kožu.
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík
pre zdravie ľudí a životné prostredie.
P102
Uchovávajte mimo dosahu detí.
P262
Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P270
Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P273
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338 Po ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo
vyplachovaní.
P501
Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho
odpadu.
H315
H319
H335
EUH 401

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie
v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových
kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).
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SPe 3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených
rastlín/necielených
článkonožcov/hmyzu udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou
zónou/povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!
Dbajte na to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd
vo voľnej prírode!
V kombinácii s prípravkom na ochranu rastlín sa uplatňuje prísnejšia klasifikácia!
Výrobca:

Agronauta Ltd.
Rákóczi út.8, 2038 Sóskút
Maďarská republika

Držiteľ autorizácie:

Agronauta Ltd.
Rákóczi út.8, 2038 Sóskút
Maďarská republika
MV-servis, s.r.o.
Lichnerova 23, 903 01 Senec
Slovenská republika

Poverený zástupca:

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

18-00209-PM

Dátum výroby:
Číslo výrobnej šarže:
Balenie:

uvedené na obale
uvedené na obale
10 ml, 20 ml, 50 ml HDPE fľaša so skrutkovým
uzáverom
0,1 l, 0,2 l, 0,5 l, 1 l HDPE fľaša
5 l, 10 l, 20 l HDPE kanister

DROPFOR® je ochranná známka firmy Agronauta Ltd..
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
DROPFOR® sa používa s autorizovanými herbicídnymi, fungicídnymi a insekticídnymi
prípravkami. Má najkomplexnejšie zloženie na zlepšenie kvality a efektivity postrekovania:
zvyšuje účinnosť prípravkov na ochranu rastlín (aktivátor), napomáha prenikaniu/absorpcii
systémových prípravkov (penetrátor), napomáha zmáčaniu povrchu listov (zmáčadlo), pomáha
k šíreniu kvapiek na povrchu listov (rozprašovač), blokuje penenie (anti-pena) a pomáha predchádzať
zmývaniu (lepidlo) prípravku na ochranu rastlín dažďom.
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NÁVOD NA POUŽITIE
Plodina

Účel použitia

všetky plodiny,
nepoľnohospodárska
pôda vrátane
železníc

Zlepšenie vlastností
a efektivity aplikačnej
kvapaliny, zvýšenie
priľnavosti postreku
a zlepšenie účinnosti
všetky plodiny,
Zlepšenie vlastností
nepoľnohospodárska a efektivity aplikačnej
pôda vrátane
kvapaliny, zvýšenie
železníc
priľnavosti postreku
a zlepšenie účinnosti
všetky plodiny,
Zlepšenie vlastností
nepoľnohospodárska a efektivity aplikačnej
pôda vrátane
kvapaliny, zvýšenie
železníc
priľnavosti postreku
a zlepšenie účinnosti

Dávka /ha

Ochranná
doba

Poznámka

40 – 300 ml

podľa
použitého
herbicídu

aplikácia v TM
s herbicídmi

40 - 200 ml

podľa
použitého
fungicídu

aplikácia v TM
s fungicídmi

40 – 200 ml

podľa
použitého
insekticídu

aplikácia v TM
s insekticídmi

Ochranná doba sa riadi prípravkom na ochranu rastlín, s ktorým je pomocný prípravok miešaný.
POKYNY PRE APLIKÁCIU
1. HERBICÍDY
a. pre EC a ME formulácie: 40 ml/100 l vody, ale minimum 100 ml/ha v prípade nízkeho objemu
postreku
b. pre glyfosáty, sulfomočoviny: 120 ml/100 l vody, ale minimum 300 ml/ha v prípade nízkeho
objemu postreku
c. pre ostatné produkty: 80 ml/100 l vody, ale minimum 200 ml/ha v prípade nízkeho objemu
postreku
2. FUNGICÍDY
a. pre systémové produkty: 40 ml/100 l vody, ale minimum 100 ml/ha v prípade nízkeho objemu
postreku
b. pre ostatné produkty: 80 ml/100 l vody, ale minimum 200 ml/ha v prípade nízkeho objemu
postreku
3. INSEKTICÍDY
a. pre EC a ME formulácie: 40 ml/100 l vody, ale minimum 100 ml/ha v prípade nízkeho objemu
postreku
b. pre ostatné produkty: 80 ml/100 l vody, ale minimum 200 ml/ha v prípade nízkeho objemu
postreku
Ochranná doba sa riadi prípravkom na ochranu rastlín, s ktorým je pomocný prípravok miešaný.
V prípade miešania viacerých produktov použite vždy vyššiu odporúčanú dávku.
Pomocný prípravok DROPFOR® je určený len na aplikáciu v tank-mix kombinácii s autorizovanými
prípravkami na ochranu rastlín.
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Pomocný prípravok DROPFOR® použite v súlade s etiketou prípravku, s ktorým je aplikovaný
v tank-mix kombinácii.
Odporúčaná dávka vody sa riadi odporúčaným množstvom vody uvedenom v etikete príslušného
prípravku na ochranu rastlín, s ktorým je aplikovaný v tank-mix kombinácii.
Počet ošetrení sa riadi odporučeným počtom ošetrení uvedenom v etikete príslušného prípravku
na ochranu rastlín, s ktorým je aplikovaný v tank-mix kombinácii.
PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV
Pred použitím dôkladne pretrepte!
Naplňte nádrž do polovice s vodou. Pridajte požadované množstvo DROPFOR® do vody
v postrekovej nádrži a dôkladne premiešajte. Pridajte všetky ostatné tank-mix partnerov a doplňte
nádrž vodou. Udržujte neustále miešanie pri aplikácii.
Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.
Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo
v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže
postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber
a zneškodňovanie prázdnych obalov.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Pri práci s pomocným prostriedkom používajte ochranný odev, rukavice a okuliare. Počas práce
a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom nejedzte,
nepite a nefajčite.
Po zmiešaní pomocného prostriedku na ochranu rastlín s prípravkami na ochranu rastlín sa použitie
osobných ochranných pracovných pomôcok riadi nebezpečnými vlastnosťami týchto prípravkov.
Postupujte podľa pokynov používaných pesticídov spolu s výrobkom DROPFOR®.
Pokiaľ sa ochranné prostriedky predpísané u pomocnej látky DROPFOR® líšia od ochranných
prostriedkov pre iný spoločný prípravok v tank-mixu zmesi, použijú sa ochranné prostriedky podľa
rizikovejšieho prípravku.
PRVÁ POMOC
Vdýchnutie:

Požitie:
Kontakt s pokožkou:
Očný kontakt:

Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať
v polohe uľahčujúce dýchanie. Kontaktujte toxikologické centrum
alebo lekára / lekára.
Ak je zranený pri vedomí vypláchnite ústa vodou. Postihnutému
poskytnite 1-2 poháre vody na pitie a zabezpečte lekársku starostlivosť.
Umyte kontaminovanú pokožku veľkým množstvom mydla a vody.
Ihneď odstráňte kontaminovaný odev alebo kontaminovanú obuv.
Pri kontakte s očami, vyplachujte oči opatrne vodou po dobu minimálne
15-20 minút.

V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom
v Bratislave FNsP, Limbová 5, 833 05 Bratislava 37, Slovenská republika, tel.:+421-2-5477 4166,
fax: +421-2-5477 4605, (24-hod. služba), www.ntic.sk.
ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA
Spôsob čistenia aplikačného zariadenia sa riadi podľa prípravku, ku ktorému je DROPFOR® pridaný.
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SKLADOVANIE
Prípravok skladujte v dobre uzatvorených originálnych obaloch v suchých, čistých a chladných
skladoch oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov
od týchto látok pri teplotách 0 až +30°C. Neukladajte (neskladujte) po dlhšiu dobu na priamom slnku.
Chráňte pred ohňom, mrazom a priamym slnečným svetlom.
Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti 5 rokov
od dátumu výroby.
ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV
Vyprázdnený obal vymyte vodou a likvidujte ako ostatný odpad.
Nepoužité zvyšky pomocného prípravku v pôvodnom obale a prázdne obaly z pomocného prípravku
odovzdajte v mieste zberu domového odpadu špeciálne vytvoreného pre tento účel (v rámci triedenia
odpadov) príslušnou samosprávou (informujte sa u orgánu miestnej samosprávy)! Obaly
od prípravku sa nesmú znovu používať na akékoľvek iné účely!
Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny a nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny
s prípravkom na ochranu rastlín zneškodnite podľa pokynov na etikete prípravku na ochranu rastlín,
s ktorým sa pomocný prípravok aplikoval.
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