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  ■ HERBICÍD Ĭ REGISTRAČNÉ ČÍSLO: 15-11-1653

Charakteristika
Postrekový selektívny herbicíd vo forme suspenzie kapsúl v  kvapaline pre 
použitie po zriedení vodou na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových bu-
rín, psiarky roľnej, metličky obyčajnej a lipnice ročnej v ozimných obilninách, 
kukurici, repke ozimnej, hrachu, slnečnici, cibuľovej zelenine, mrkve, sóji, lu-
pine a bôbe.

Zloženie
pendimethalin 455 g/l

Aplikačná dávka prípravku
2,0 – 3,5 l/ha

Doporučené množstvo vody
200 – 400 l/ha

Ochranná doba
podľa plodiny

Letecká aplikácia
nie je

Miešateľnosť
Prípravok Stomp Aqua je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi.
Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych 
aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.
Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom 
nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. 
Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v prí-
slušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú 
kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepri pra vuj te do 
zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpeč-
nostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

DAM 
390

Kvapalné 
hnojivá

Herbicídy Fungicídy Insekticídy Rastové
regulátory

Graminicídy

 –  – áno nesúlad 
optimálních 

termínov

áno áno nie

Balenie:
2 x 10 l COEX kanister

Dôležité zmeny od posledného vydania: NOVÝ PRÍPRAVOK

Použitie v plodinách
ozimné obilniny 
(oz. pšenica, 
oz. jačmeň, 
tritikale, raž) 
cesnak
kukurica 
pór
slnečnica 
mrkva

repka ozimná 
šalotka
hrach 
cibuľa
sója 
chren
bôb
lupina

NOVINKA
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1. SPÔSOB ÚČINKU

Prípravok Stomp Aqua je prijímaný koreňmi, klíčkami a  listami burín. Účin-
ná látka pendimethalin inhibuje delenie a  procesy rastu buniek, čím bráni 
začiatočnému rastu vzchádzajúcich burín a zasiahnuté rastliny hynú krátko 
po vyklíčení alebo vzídení. Účinok pretrváva po niekoľko týždňov, a  tak sú 
zasiahnuté aj neskoršie klíčiace buriny. Prípravok ničí široké spektrum jed-
noročných burín, avšak nepôsobí na trváce buriny. Stomp Aqua môže byť 
tiež použitý pri skorej postemergentnej aplikácii, kedy sú jednoklíčnolistové 
buriny maximálne v štádiu 1 listu a dvojklíčnolistové buriny v štádiu 3 listov. 
Na buriny v pokročilej rastovej fáze prípravok neúčinkuje.

2. SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Arábovka Thalova Arabidopsis thaliana ■ ■ ■

Bažanka ročná Mercurialis annua ■ ■ ■

Cirok Alepský zo semena Sorghum helepense ■ ■

Drchnička roľná Anagallis arvensis ■ ■ ■

Fialka roľná Viola arvensis ■ ■ ■

Hluchavky Lamium spp. ■ ■ ■

Horčiaky Polygonum spp. ■ ■

Horčica roľná Simapis arvensis ■ ■ ■

Hviezdica prostredná Stellaria media ■ ■ ■

Ježatka kuria Echinochloa crus-galli ■ ■

Kapsička pastierska Capsella bursa-pastoris ■ ■ ■

Konopnica napuchnutá Galeopsis tetrahit ■ ■ ■

Láskavce Amaranthus spp. ■ ■ ■

Lipkavec obyčajný Galium aparine ■ ■ ■

Lipnica ročná Poa annua ■ ■ ■

Loboda konáristá Atriplex patula ■ ■ ■

Ľuľok čierny Solanum nigrum ■ ■

Mak vlčí Papaver rhoeas ■ ■ ■

Metlička obyčajná Apera spica venti ■ ■ ■

Mlieč roľný Sonchus arvensis ■ ■ ■

Moháre Setaria spp. ■ ■

Mrlíky Chenopodium spp. ■ ■ ■

Nezábudka roľná Myosotis arvensis ■ ■ ■

Pakosty Geranium spp. ■ ■ 

Peniažtek roľný Thlaspi arvense ■ ■ ■

Podslnečník Theophrastov Abutilon theopharasti ■ ■ ■

Pohánkovec ovíjavý Polygonum convolvulus ■ ■ 

Portulaka zeleninová Portulaca oleracea ■ ■ ■

Proso siate Panicum miliaceum ■ ■



313Stomp® Aqua  Ĭ  Herbicíd Ĭ Registračné číslo: 15-11-1653

S
to

m
p

® 
A

q
ua

Prstovka krvavá Digitaria sanguinalis ■ ■

Psiarka roľná Alopecurus myosuroides ■ ■ 

Reďkev ohnicová Raphanus raphanistrum ■ ■ ■

Ruman roľný Anthemis arvensis ■ ■

Rumanček kamilkový Matricaria chamomilla ■ ■ 

Veroniky Veronica spp. ■ ■ ■

Zemedym lekársky Fumaria officinalis ■ ■ ■

5. NÁSLEDNÉ PLODINY

Následné plodiny: Po aplikácii prípravku v ozimných obilninách sa nesmú 
na jar podsievať trávy; ako podsev sú vhodné ďatelina lúčna alebo lucerna. 
Po riadnom zbere plodiny ošetrenej prípravkom Stomp Aqua nie sú známe 
žiadne obmedzenia pre následné plodiny.

Náhradné plodiny: Po predčasnej likvidácii ošetrenej obilniny alebo repky 
ozimnej je možné zasiať na jar ako náhradnú plodinu pšenicu jarnú (aj tvrdú), 
jačmeň jarný, kukuricu, zemiaky, bôb, hrach, ďatelinu lúčnu, lucernu, sóju 
a slnečnicu. Pred novým výsevom je nutné zeminu do hĺbky 10 – 15 cm dobre 
premiešať. Ak dôjde k likvidácii a sejbe náhradnej plodiny už na jeseň, tak je 
potrebné premiešať zeminu najmenej do hĺbky 20 cm. Po predčasnej likvi-
dácii bôbu, hrachu, lupiny, sóje a slnečnice je možné pestovať ako náhradné 
plodiny bôb, hrach, lupinu, sóju a slnečnicu. Pred výsevom týchto náhrad-
ných plodín nie je nutná kultivácia pôdy.
Po predčasnej likvidácii kukurice je možné pestovať ako náhradné plodiny 
kukuricu, bôb, hrach, lupinu, sóju a  slnečnicu. Tieto plodiny sa vysievajú 
v minimálnych hĺbkach výsevu bez predchádzajúceho spracovania pôdy. Ku-
kurica by mala byť vysiata do hĺbky 5 cm. Pred výsevom slnečnice je možné 
pôdu plytko spracovať. Následný výsev tráv je možný najskôr 5 mesiacov po 
aplikácii prípravku.
Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace porasty.

6. REGISTROVANÁ APLIKÁCIA

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná 
doba (dni) Poznámka

pšenica ozimná, 
jačmeň ozimný, raž 
ozimná, tritikale

psiarka, metlička, 
lipnica ročná, jedno-
ročné dvojklíčnolistové 
buriny

2,9 – 3,5 l AT

-

kukurica jednoročné dvojklíčno-
listové buriny 2,9 – 3,5 l 90 preemer-

gentne

jednoročné dvojklíčno-
listové buriny 2,9 – 3,5 l 60

skoro poste-
mergentne

sója jednoročné dvojklíčno-
listové buriny 2,6 l AT -

bôb jednoročné dvojklíčno-
listové buriny 2,9 – 3,5 l AT -
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listové buriny

3,0 l AT

42 dní kŕmny, 
konzumný

slnečnica jednoročné dvojklíčno-
listové buriny 2,6 l AT -

repka ozimná jednoročné dvojklíčno-
listové buriny 2,0 l AT -

mrkva jednoročné dvojklíčno-
listové buriny 2,9 – 3,5 l AT -

cibuľa, pór, šalotka, 
cesnak

jednoročné dvojklíčno-
listové buriny 2,9 – 3,5 l AT

-

lupina jednoročné dvojklíčno-
listové buriny 2,6 l AT -

chren ježatka kuria, lipnica 
ročná, jednoročné 
dvojklíčnolistové 
buriny

3,5 l AT

-

5. DOPORUČENIE K APLIKÁCII

OZIMNÉ OBILNINY
 � 2,9 – 3,5 l Stomp Aqua na hektár

Prípravok aplikujte podľa rastovej fázy burín, pred vzídením plodiny alebo 
po jej vzídení, až do rastovej fázy 3 listov obilnín (BBCH 00 – 13). Proti 
dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok do rastovej fázy 3 listov 
(BBCH 13) burín. Osvedčená je hlavne skorá postemergentná aplikácia, 
keď je väčšina burín v  štádiu klíčenia. Optimálny účinok na lipkavec je 
do fázy prvého praslena. Najlepší účinok na rumanček kamilkový, psiarku 
roľnú, metličku obyčajnú a lipnicu ročnú je zaistený pri aplikácii pred vzí-
dením buriny. Predpokladom dobrej účinnosti a znášanlivosti pri preemer-
gentnej aplikácii v obilninách je jemne drobnohrudkovitá štruktúra pôdy, 
rovnomerne pripravené osivové lôžko a dobrý kontakt osiva so zeminou. 
Na pôdach s vysokým obsahom humusu a ťažkých ílovitých pôdach pri 
preemergentnej aplikácii môže byť znížená účinnosť. Neaplikujte na pie-
sočnatých pôdach, pôdach extrémne chudobných na humus, priepust-
ných a  veľmi plytkých pôdach. Osivo musí byť pokryté najmenej 2 cm 
vrstvou drobnohrudkovitej zeminy (hĺbka výsevu 2 – 3 cm). Založenie op-
timálnej plochy pre výsev a riadne pokrytie osiva pôdou je predpokladom 
pre preemergentnú aplikáciu. Prípravok nesmie byť zapracovaný do pôdy.

KUKURICA
 � 2,9 – 3,5 l Stomp Aqua na hektár

Prípravok aplikujte podľa rastovej fázy burín, pred vzídením plodiny ale-
bo po jej vzídení, maximálne však do rastovej fázy štyroch listov kukurice 
(BBCH 00 – 14). Proti dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok do 
rastovej fázy 3 listov (BBCH 13) burín. Najlepší účinok je docielený v štá-
diu klíčenia burín. Pôdy bohaté na humus (s obsahom humusu medzi 
3 až 5%), zamokrené pôdy, pôdy so sklonom k  rýchlemu vysychaniu 
povrchu, ako aj po aplikácii hnojovice ošetrujte skoro postemergentne, 
aby nedošlo k zníženiu účinnosti.
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Potrebné je dodržať minimálnu hĺbku výsevu 4 cm. Menšia vrstva pôdy 
nad vysiatym osivom zvyšuje riziko jeho poškodenia. Riadky nad osivom 
pri sejbe diskovými sejačkami musia byť uzavreté aby sa prípravok pri 
preemergentnej aplikácii nedostal ku klíčkom.
Prípravok neaplikujte v množiteľských porastoch a v kukurici cukrovej. 
Prípravok neaplikujte postemergentne, keď bola kukurica už poškodená 
mrazom, resp. je v chladovom strese, takisto ako pri nebezpečenstve 
výskytu mrazov alebo pri kolísaní denných a nočných teplôt.

 
BÔB

 � 2,9 – 3,5 l Stomp Aqua na hektár

Prípravok aplikujte bezprostredne po vysiatí, najneskôr do 5 dní po sej-
be. Minimálna hĺbka výsevu je 5 cm. Dbajte na pokrytie osiva jemne 
drobnohrudkovitou zeminou. Prípravok môže spôsobiť škody na plodi-
ne.

HRACH KŔMNY A HRACH KONZUMNÝ
 � 3,0 l Stomp Aqua na hektár

Prípravok aplikujte preemergentne t.j. najneskôr 5 dní po výseve alebo 
postemergentne, pri výške hrachu cca 5 – 8 cm, podľa rastovej fázy bu-
rín. Proti dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok do rastovej fázy 
3 listov (BBCH 13) burín. Vlhká pôda pri aplikácii zvyšuje účinok proti 
ešte len klíčiacim burinám. Optimálny termín aplikácie je v čase klíčenia 
burín. Minimálna hĺbka výsevu hrachu je 3 cm. Dbajte na pokrytie osiva 
jemne drobnohrudkovitou zeminou.

SÓJA A LUPINA
 � 2,6 l Stomp Aqua na hektár

Prípravok aplikujte preemergentne, t.j. ihneď po výseve (do piatich dní), 
najneskôr však pred vyklíčením plodiny (BBCH 00-09), podľa rastové-
ho štádia burín. Proti dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok do 
rastovej fázy 3 listov (BBCH 13) burín. Dbajte na pokrytie osiva jemne 
drobnohrudkovitou zeminou.
Sója: Minimálna hĺbka výsevu je 5 cm.
Lupina: Minimálna hĺbka výsevu je 3 cm.

SLNEČNICA
 � 2,6 l Stomp Aqua na hektár

Prípravok aplikujte preemergentne, t.j. ihneď po výseve (do piatich dní), 
najneskôr však pred vyklíčením plodiny, podľa rastového štádia burín. 
Proti dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok do rastovej fázy 3 
listov (BBCH 13) burín. Dbajte na pokrytie osiva jemne drobnohrudko-
vitou zeminou.
Minimálna hĺbka výsevu je 3 cm.

REPKA OZIMNÁ
 � 2,0 l Stomp Aqua na hektár

Prípravok aplikujte postemergentne na jeseň, podľa rastového štá-
dia burín, najskôr však od rastovej fázy 6 listov repky (BBCH 16). Proti 
dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok do rastovej fázy 3 listov 
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(BBCH 13) burín. Buriny zostávajú po následnom ošetrení v zime malé 
a zelené, a v tomto stave sú dlhšiu dobu, kým neodumrú.
Neaplikujte prípravok po ukončení zimného pokoja.

Možné škody na repke ozimnej sa prejavujú trvalou inhibíciou rastu; 
v prípade nepriaznivého počasia po aplikácii sú možné škody aj na väč-
ších rastlinách.
Rastliny, ktoré ešte nedosiahli štádium šiestich listov, nesmú byť ošetre-
né prípravkom Stomp Aqua.

CIBUĽA, PÓR, ŠALOTKA, CESNAK
 � 2,9 – 3,5 l Stomp Aqua na hektár

V cibuli siatej a póre aplikujte prípravok po zasiatí, až do doby tesne pred 
vzídením, podľa rastovej fázy burín. Predpokladom dobrej účinnosti je 
dobre pripravená pôda bez hrúd a dostatočná pôdna vlhkosť. V cibuli 
zo sadzačky a cesnaku aplikujte preemergentne, t.j. hneď po výsadbe, 
až do doby tesne pred vzídením alebo aj postemergentne, t.j. po vzídení 
cibule a cesnaku, najskôr však od rastovej fázy 3 listov (BBCH 13), podľa 
rastovej fázy burín. Dvojklíčnolistové buriny by nemali mať pri aplikácii 
viac ako 3 listy.
Neošetrujte pri zvyšujúcej sa pôdnej vlhkosti, resp. ak je pôda úplne 
premočená. Minimálna hĺbka výsevu je 3 cm. Dbajte na pokrytie osiva 
jemne drobnohrudkovitou zeminou. Menšia vrstva pôdy nad vysiatym 
osivom zvyšuje riziko jeho poškodenia.

Prípravok neaplikujte na veľmi ľahké na humus chudobné pôdy a plochy, 
ktoré majú sklon k zabahneniu. Z dôvodu, že sa v niektorých prípadoch 
v praxi vyskytli problémy so znášanlivosťou, prípravok aplikujte v prípa-
de premočenej pôdy len na vlastnú zodpovednosť.

MRKVA
 � 2,9 – 3,5 l Stomp Aqua na hektár

Pri preemergentnej aplikácii aplikujte prípravok bezprostredne alebo do 
5 dní po výseve, avšak pred vyklíčením plodiny. Potrebné je dodržať mi-
nimálnu hĺbku výsevu 2 cm. Dbajte na pokrytie osiva jemne drobnohrud-
kovitou zeminou.

CHREN
 � 3,5 l Stomp Aqua na hektár

Prípravok aplikujte preemergentne, t.j. ihneď po výseve (do 7 – 10 dní), 
najneskôr však pred vyklíčením plodiny, podľa rastového štádia burín. 
Proti dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok do rastovej fázy 3 
listov (BBCH 13) burín.

6. PODMIENKY PRE APLIKÁCIU

Znášanlivosť plodiny na prípravok je daná priestorovým oddelením účinnej 
látky od klíčiacej zóny (pozičná selektivita). Účinná látka pendimethalin je 
veľmi ťažko rozpustná vo vode a jej vymytie takmer nie je možné. Škody sa 
môžu vyskytnúť pri príliš plytkom výseve, alebo ak sa po aplikácii na veľmi 
ľahkej pôde vyskytnú silné zrážky. Tým môže dôjsť k prenosu pôdnych častíc, 
na ktorých priľne herbicíd do klíčiacej zóny.
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Ak dôjde v  prvých dňoch po ošetrení k  nadpriemerne výdatným zrážkam, 
môže dôjsť k inhibícii rastu alebo preriedeniu porastu. Po ošetrení v kombi-
nácii s nepriaznivými poveternostnými vplyvmi (zima, vlhkosť) sa môžu ob-
javiť symptómy poškodenia vo forme inhibície rastu a preriedenia, čo môže 
ovplyvňovať úrodu pri zbere. Po preemergentnej aplikácii za nepriaznivých 
podmienok (zima, vlhkosť) môže dôjsť v jednotlivých prípadoch k poškodeniu 
koreňových krčkov slnečnice (v oblasti povrchu pôdy), ktoré môže spôsobiť 
zlomenie stoniek pri výške cca. 20 – 30 cma tak poškodiť slnečnicu. Na bôbe 
sa môžu prechodne objaviť symptómy poškodenia vo forme krútenia u naj-
mladších listov. Tieto však neovplyvňujú úrodu.
Optimálna teplota pri aplikácii je 5 – 25°C, primerané zrážky po aplikácii pod-
porujú účinok. Príjem účinnej látky je rozdelený v pomere 80:20 – pôda:list. 
Reziduálne pôsobenie je 1 – 2 mesiace. Maximálny počet aplikácií je 1x za 
vetgetáciu.

7. PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Premiešajte dokonale obsah nádoby s prípravkom pred použitím. Odmerané 
množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača napl-
neného do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný ob-
jem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát 
po sejbe) 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 prázd-
nych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spot-
rebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

8. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na 
tvár alebo ochranné okuliare s bočnými štítmi, gumené rukavice a gumenú 
obuv. Pri riedení postreku použite zásteru z pogumovaného textilu. Postre-
kujte za bezvetria alebo pri miernom vánku. Zabráňte zaneseniu aerosólu 
postrekovej kvapaliny na obsluhu postrekovača. Pri práci s prípravkom ne-
jedzte, nepite, nefajčite. Po práci a pred jedlom, pitím a fajčením, si dôkladne 
umyte ruky teplou vodou a mydlom resp. osprchujte sa a prezlečte do čisté-
ho odevu. Použitý ochranný odev pred ďalším použitím vyperte.

Opatrenia pri požiari
Prípadný požiar haste rozprašovanou vodou, oxidom uhličitým, penou alebo 
hasiacim práškom. Zabezpečte, aby kontaminovaná voda, použitá na hase-
nie neunikla z priestoru požiaru do okolia, predovšetkým do verejnej kanalizá-
cie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľ-
nohospodársku pôdu. Kontaminovanú vodu použitú na hasenie zachytávajte 
samostatne. Odpad po zhorení a kontaminovanú vodu, použitú na hasenie, 
zneškodnite v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade požiaru alebo 
výbuchu nevdychujte výpary. Ak sú nádoby vystavené ohňu, ochladzujte ich 
striekaním vodou.

Dôležité upozornenie:
Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení 
môže dochádzať k vzniku toxických splodín!
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9. ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné za ria de nie a osobné ochranné prostriedky asanujte 3% roztokom 
uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou
Aby neskôr nedošlo k  poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekova-
čom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača 
ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:
a)  po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po 

dobu aspoň 10 minút.
b)  naplňte nádrž čistou vodou a za stáleho miešania pridajte čistiaci pro-

striedok určený na dekontamináciu. Týmto roztokom vypláchnite ramená 
a trysky a nechajte 15 minút bez miešania a potom vypustite.

c)  opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.
d)  vodu po oplachu likvidujte na vyhradenom mieste tak, aby nedošlo ku 

kontaminácii zdrojov podzemných vôd ani recipientov povrchových vôd.
e)  trysky a sitká vyčistite samostatne.

10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Veľmi toxický pre vodné organizmy. Prípravok má obmedzené použitie 
v PHO1

11. PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: Okamžite vypláchnite ústa a vypite veľké množstvo 
vody, vyhľadajte lekára.
Po zasiahnutí očí: Zasiahnuté oči s otvorenými viečkami vyplachujte pod 
tečúcou vodou aspoň 15 minút.
Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom 
a vodou.
Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čerstvom vzduchu a pokoj.
Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte 
ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže 
liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného 
centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

12. LIKVIDÁCIA ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný 
odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte 
na neošetrenej ploche, nesmú však byť zasiahnuté zdroje podzemných ani 
recipienty povrchových vôd alebo kvapalinu zneškodnite ako nebezpečný 
odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako tech-
nologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného pro-
striedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou 
o odpadoch.

13. SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, su-
chých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách 5 – 40C oddele-
ne od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín 
a obalov od týchto látok.
Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.
BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich zna-
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lostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať 
kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či 
klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme prebe-
rať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody 
alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania ale-
bo nesprávného použitia.
Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použi-
teľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.
Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom povolených 
prípravkov na ochranu rastlín v SR.


