
Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CERTAN 80 WG

Granulovaný  fungicídny  prípravok  na  riedenie  vodou  na  ochranu  jadrovín  proti  chrastavitosti
jadrovín.

ÚČINNÁ LÁTKA

Captan  800 g/kg 
(80% hm)

           

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: captan CAS No.:
133-06-2,  dialkylnaftalénsulfonát  sodný CAS No.:  002322-93-6,  naftalénsulfonát  kondenzovaný
CAS No.: neuvedené

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

                        

     GHS07                GHS08                 GHS09      

Pozor

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie 

ľudí a životné prostredie.
P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
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 na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na 
likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie 
prázdnych obalov v súlade s platným zákonom o odpadoch.

SP1 Neznečisťujte  vodu  prípravkom  alebo  jeho  obalom.  (Nečistite  aplikačné
zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom
odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).



Z4 Riziko  vyplývajúce  z použitia  prípravku  pri  dodržaní  predpísanej  dávky  
alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne
prijateľné.

Vt5       Riziko  vyplývajúce  z použitia  prípravku  pri  dodržaní  predpísanej  dávky  
alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1       Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý!
V3             Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.
Vč3             Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky
                       alebo koncentrácie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!
Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu.
Uložte mimo dosah zvierat!
PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ
ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ  VEREJNOSTI!

Držiteľ povolenia: ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o.
Priemyselná 9/B
917 01 Trnava
Slovenská republika

Číslo povolenia ÚKSÚP:  21-01150-PO

Dátum výroby: uvedené na obale
Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale
Balenie: 1 kg, 5kg, 10 kg PE vrece

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Účinná  látka  captan  z chemickej  skupiny  phthalimidov  má  kontaktný  a preventívny  účinok
potláčajúci rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov rastlín. 

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka/ha
Ochranná

doba
Poznámka

jadroviny chrastavitosť
jadrovín

2,0 kg (0,2%)     
28 dní

2,0 kg + (0,25-0,5 l) 28 dní (TM) Agrovital

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Uvedená  koncentrácia  pre  jadroviny  platí  pre  objem  1000  l  postrekovej  kvapaliny  na  ha.  
Pri nízkoobjemových postrekoch (rosenie) treba aplikačnú koncentráciu postreku zvýšiť, aby bola
dávka prípravku na ha dodržaná. 

Prípravok  CERTAN 80 WG v jadrovinách  aplikujte  2-3x pred  kvitnutím od fenologickej  fázy
„myšieho  uška“  BBCH  21,  ďalšie  ošetrenia  až  do  fázy  BBCH  78  (plody  majú  okolo  75  %
z konečnej veľkosti), podľa priebehu počasia a infekčného tlaku v intervaloch 7 - 10 dní.



INFORMÁCIE  O MOŽNEJ  FYTOTOXICITE,  ODRODOVEJ  CITLIVOSTI A
VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH
NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY.
Neošetrovať odrody jabloní Spartan, Mac Intosh! U týchto citlivých odrôd sa môže po aplikácii 
objaviť na plodoch fyziologická hrdzavosť šupky. 

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE
Účinná  látka  captan  z chemickej  skupiny  phthalimidov,  FRAC kód  M4,  patrí  medzi  fungicídy
s viacpolohovou kontaktnou účinnosťou, ktoré všeobecne nevyvolávajú rezistenciu.  

VPLYV NA ÚRODU
Nebol zaznamenaný negatívny vplyv na kvantitu resp. kvalitu produkcie ošetrených plodín. 

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY
Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzení. Postrek nesmie zasiahnuť susediace
porasty.  

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY
Nebol zaznamenaný negatívny vplyv aplikácie prípravku na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV
Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku
homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a
doplňte  na  požadovaný  objem.  Pripravte  si  len  také  mnozštvo  postrekovej  kvapaliny,  ktoré
spotrebujete.  Pri  príprave  zmesí  nemiešajte  koncentráty  a  oba  prípravky  do  nádrže  vlievajte
oddelene. Kvapalinu udržujte neustále v pohybe miešaním. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie
a  činnosť  trysiek.  Prázdny  obal  z tohto  prípravku  zneškodnite  ako  nebezpečný  odpad.  Zákaz
opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA
Aby nedošlo neskôr poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok,
musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.
1) Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže
postrekovača). 2) Oplachovú vodu vypustite  a zariadenie  prepláchnite  čistou vodou,  s  prídavkom
čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u. 3) Opakujte
postup  podľa  bodu  „2“  ešte  raz. 4)  Trysky  a  sitká  musia  byť  čistené  oddelene  pred  zahájením
a po ukončení oplachovania. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Pri práci vonku používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít
na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové topánky
Postrek robte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek
nesmie  zasiahnuť  susedné  kultúry.  Pri  práci  a  po  nej  až  do  vyzlečenia  ochranného  obleku
a dôkladného umytia  celého tela  teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť,  jesť a ani fajčiť!
Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste
najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom, alebo zeminou. 
Vodou  len  vo  forme  jemného  zahmlievania,  a  to  len  v  takých  prípadoch,  ak  je  zaručené,  že
kontaminovaná voda neprenikne do verejnej  kanalizácie  a  nezasiahne zdroje  podzemných a ani
recipienty povrchových vôd.



Dôležité upozornenie!
Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku
toxických splodín!

PRVÁ POMOC
Po  nadýchaní  –  ihneď  odveďte  postihnutého  na  čerstvý  vzduch,  pokiaľ  postihnutý  nedýcha,
zabezpečte  umelé  dýchanie  až  do  príchodu  lekárskej  pomoci!  Pri  pretrvávajúcich  ťažkostiach
vyhľadajte lekára.
Po požití - ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody (nikdy však
nepodávajte žiadne tekutiny osobám v bezvedomí). Nevyvolávajte zvracanie! V prípade zvracania
zabráňte  vdýchnutiu  zvratkov.  Okamžite  vyhľadajte  lekársku  pomoc  a  ukážte  tento  obal  alebo
označenie. 
Po zasiahnutí očí  - pri  násilne otvorených viečkach vypláchnite ihneď oči veľkým množstvom
vody. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Ihneď vyhľadajte lekársku
pomoc.
Pri zasiahnutí pokožky - zasiahnutý odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený. Postihnuté miesto
ihneď  umyte  vodou  a mydlom,  dobre  opláchnite.  Umyté  miesta  pokožky  natrite  reparačným
krémom.  Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára. 

Poznámka pre lekárov: nie je známa žiadna špecifická terapia. Použite podpornú a symptomatickú
liečbu. Postupujte opatrne pri zvracaní a výplachu žalúdka.

V  prípade  potreby  môže  liečbu  lekár  konzultovať  s Národným  toxikologickým  informačným
centrom v Bratislave,  č. telefónu: 02/54774166.

SKLADOVANIE
Prípravok  skladujte  v  originálnych  uzavretých  obaloch,  v  čistých,  suchých,  vetrateľných
a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov 
a obalov od týchto látok pri teplote od +5 do +30°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym
slnečným žiarením.  Doba  skladovateľnosti  v  originálnych  neporušených  obaloch  je  2  roky  od
dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV
Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. 
Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmie
však  zasiahnuť  zdroje  podzemných  ani  recipienty  povrchových  vôd  alebo  zneškodnite  ako
nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický
zvyšok  (uvedené  v  technických  parametroch  mechanizačného  prostriedku)  zneškodnite  ako
nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.


	SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).
	
	Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.
	Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.
	Vo1 Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý!
	Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu.
	Uložte mimo dosah zvierat!

