
Etiketa schválená: 06.07.2020

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

GLOBARYLL
 

Regulátor rastu –   systémový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL)
určený na prebierku plodov jabloní.
  
ÚČINNÁ LÁTKA:

6-Benzyladenine  100 g/l 
(9,5% hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:
6-benzyladenine  CAS 1214-39-7 

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS05 GHS08

Pozor 

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
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.
P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
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.

P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P310 Okamžite  volajte  NÁRODNÉ  TOXIKOLOGICKÉ  INFORMAČNÉ  CENTRUM

alebo lekára.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P420 Uchovávajte oddelene od iných materiálov.
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.
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SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie 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.

Vo3 Pre ryby a ostatné vodné organizmy slabo 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.  Prípravok je  pre populácie  užitočných článkonožcov s prijateľným
rizikom. 

Pred použitím si dôkladne prečítajte etiketu!  
Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!
Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo
voľnej prírode! Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd.
Uložte mimo dosahu zvierať! 
PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ
ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca: GLOBACHEM n.v., Brustem Industriepark, 
Lichtenberglaan 2019, B – 3800 Sint Truiden, Belgické 
kráľovstvo              

Držiteľ autorizácie: GLOBACHEM n.v., Brustem Industriepark, 
Lichtenberglaan 2019, B – 3800 Sint Truiden, Belgické 
kráľovstvo    

Číslo autorizácie ÚKSÚP:    13-14-1393

Dátum výroby: uvedené na obale
Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale
Balenie: 0,5 L a 1 L HDPE  fľaša

0,5 L a 1 L coex HDPE/PA  fľaša
0,5 L a 1 L coex HDPE/EVOH  fľaša

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU 
Prípravok  svojou  účinnou  látkou  podporuje  rast  vitálnejších  jabĺk  a menej  vyvinuté  jablká
opadávajú. 

NÁVOD NA POUŽITIE
Plodina Účel použitia Dávka/ ha Ochranná doba Poznámka
jabloň prebierka   plodov 1,25 l AT

POKYNY  PRE APLIKÁCIU 
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Optimálny termín aplikácie je pri veľkosti plodov 10 až 12 mm (BBCH 71 – 72), maximálne 14
mm. Aplikujte iba na suché, neovlhčené jablone,  pričom teplota nesmie byť pod +18 °C Teplé
počasie   (nie  však  horúčavy nad +30°C)  v čase  aplikácie  a deň  po aplikácií  zvyšuje  účinnosť.
Odporúča sa aplikácia pri vyššej vzdušnej vlhkosti  a to najmä ráno, alebo večer. Použite dostatočné
množstvo vody, aby došlo k dokonalému pokrytiu  jabloní. Odporúčaná dávka vody je 1000 l/ha.

INFORMÁCIE  O MOŽNEJ  FYTOTOXICITE,  ODRODOVEJ  CITLIVOSTI
A VŠETKÝCH   ĎALŠÍCH  PRIAMYCH  A  NEPRIAMYCH  NEPRIAZNIVÝCH
ÚČINKOCH NA RASTLINY  ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY 
Nie sú známe.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV
Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za
stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. 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.  Pripravte len také množstvo
postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na
iné účely!
Postreková kvapalina nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA
Použité aplikačné zariadenie, pomocné nádoby a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte
prípravkom AGROCLEAN® a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný pracovný štít na tvár, alebo
ochranné  okuliare,  gumené  rukavice,  respirátor  a gumené  topánky.  Pri  riedení  postrekovej
kvapaliny  použite  zásteru  z pogumovaného  textilu.  Postrek  vykonávajte  len  za  bezvetria,  alebo
mierneho  vánku,  a to  v smere  po  vetre  od  pracujúcich.  Počas  práce  a po  nej  až  do  vyzlečenia
ochranného  odevu a  dôkladného umytia  celého  tela  teplou  vodou a mydlom nepite,  nejedzte  a
nefajčite! Po umytí ošetrite pokožku rúk regeneračným krémom.
Prípravok tvorí s vodou emulziu. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou
penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom, alebo zeminou. Vodou iba výnimočne a to vo forme
jemnej hmly v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej
kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a recipienty povrchových vôd.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Pri požiarnom zásahu použite dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických
splodín!

PRVÁ POMOC
Všeobecné odporučenia: V  prípade,  že  sa  objavia  zdravotné  problémy  (napr.  nevoľnosť,

pretrvávajúce  slzenie,  začervenanie,  pálenie  očí  a  pod.)  alebo  v
prípade iných ťažkostí kontaktujte lekára.

Po vdýchnutí: Prerušte  prácu.  Opustite  ošetrovanú  oblasť  alebo  preneste
postihnutého  mimo  ošetrovanú  oblasť.  Postihnutého  udržiavajte
v teple a pokoji.

Po zasiahnutí pokožky: Odložte kontaminovaný / nasiaknutý odev. Zasiahnuté časti pokožky
umyte dôkladne vel'kým množstvom teplej vody a mydlom. Pokožku
následne  dobre  opláchnite.  Pri  väčšej  kontaminácii  pokožky  sa
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osprchujte. Znečistený odev pred opätovným použitím vyperte.
Po zasiahnutí očí: Okamžite  vyplachujte  oči  po  dobu  aspoň  10  minút  veľkým

množstvom vlanej čistej vody. Ak sú nasadené kontaktné šošovky a
ak  je  to  možné,  vyberte  ich.  Kontaktné  šošovky  nie  je  možné
opätovne použiť, zlikvidujte ich. 

Po požití: Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému vypiť asi pohár
(250 ml) vody. Nevyvolávajte zvracanie.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým sa pracovalo, poskytnite
mu informáciu z etikety alebo karty bezpečnostných údajov a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší
postup prvej pomoci  (príp.  následnú liečbu) je možné konzultovať s Národným toxikologickým
informačným centrum – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bartislava
(tel. č.: +421 (0)2 54 77 41 66).

SKLADOVANIE
Prípravok skladujte v originálnych  uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných
a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín a požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných
prostriedkov a obalov od týchto látok, pri teplote +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, nesmú
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.

Dodatočné upozornenie
Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho 
skladovania a použitia prípravku.
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