
Přípravek na ochranu rostlin 

ABRINGO®

Postřikový širokospektrální kontaktní fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC)
k ochraně pšenice proti braničnatkám a ječmene proti rynchosporiové skvrnitosti. 

Formulační úprava: suspenzní koncentrát (SC)

Pouze pro profesionální uživatele

Účinná látka: chlorthalonil 500 g/l (cca 41.1% hm.) 

NEBEZPEČÍ

Standardní věta o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (Prevence):
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo vrácením dodavateli.

Dodatková informace
EUH401  Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali  rizik pro lidské zdraví a životní
prostředí.

Označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti
povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových
vod.
Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným
přísunem čerstvého vzduchu.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Vstup do ošetřeného pole je možný minimálně až za 2 dny po aplikaci.



Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé. Práce s přípravkem je
nevhodná pro alergické osoby. 

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Evidenční číslo přípravku: 5123-0
Držitel  rozhodnutí o povolení /  výrobce přípravku:  Certiplant NV, Lichtenberglaan 2045, B-
3800 Sint – Truiden, Belgie, Tel.: +32 11 88 03 92 
Distributor v ČR: AgriStar – agrochemicals s.r.o., Liboš 98, 783 13 Štěpánov u Olomouce, Česká 
republika, Tel.: +420 739 306 042
Balení a obsah: 1 l HDPE láhev, 5 l a 10 l HDPE kanystr
Datum výroby: uvedeno na obalu
Číslo šarže: uvedeno na obalu
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování 0 až +40 °C.

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže
na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti  shodují  s
vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel
zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen
vyznačit na obalu přípravku. 

Působení
ABRINGO® je  kontaktní  širokospektrální  fungicid  určený na ochranu pšenice  a  ječmene proti
listovým chorobám. Obsahuje fungicidní účinnou látku chlorothalonil ze skupiny ftalimidů (FRAC
group M5), která ovlivňuje činnost různých enzymů a metabolické procesy – na ošetřeném povrchu
vytváří ochranný fungicidní film, který zabraňuje klíčení spor a inhibuje růst mycelia.
Je důležité, aby bylo dosaženo rovnoměrné aplikace přípravku.

Rozsah povoleného použití

1) Plodina, 
oblast použití

2) Škodlivý 
organismus,
jiný účel použití

Dávkování, 
mísitelnost

OL Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

4) Pozn. 
k dávkování
5) Umístění
6) Určení sklizně

pšenice ozimá,
pšenice jarní

braničnatka pšeničná, 
braničnatka plevová

2 l/ha AT 1) od: 30 BBCH,
do: 65 BBCH

ječmen jarní,
ječmen ozimý

rynchosporiová 
skvrnitost

2 l/ha AT 1) do: 51 BBCH
2) při prvních 
příznacích 
choroby

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Plodina,  oblast
použití

Dávka vody Způsob aplikace Max.  Počet
aplikací v plodině

Interval  mezi
aplikacemi

ječmen 200 l/ha postřik 1x
pšenice 200 l/ha postřik 1x

Přípravek by měl být aplikován preventivně nebo při prvních příznacích napadení.

Proti rynchosporiové skvrnitosti ječmene dosahuje přípravek průměrné účinnosti.



Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

obilniny 4 4 4 4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících
se  k  povrchovým  vodám.  Přípravek  lze  na  těchto  pozemcích  aplikovat  pouze  při  použití
vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Rizika fytotoxicity 
Je-li přípravek aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je velmi tolerantní k
ošetřovaným rostlinám.

Náhradní a následné plodiny 
V rámci normálního osevního postupu není po sklizni plodiny omezena volba následných plodin.

Příprava aplikační kapaliny 
Před  použitím  přípravek  důkladně  protřepejte  a  odměřenou  dávku  přípravku  vlijte  do  nádrže
postřikovače  předem naplněné  do  poloviny  vodou  a  za  stálého  míchání  doplňte  na  stanovený
objem; nebo použijte předmíchávací zařízení,  je-li  jím aplikační zařízení vybaveno. Připravte si
takové množství postřikové kapaliny, které spotřebujete. Připravenou postřikovou kapalinu je třeba
bezodkladně spotřebovat. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, jednotlivé přípravky se
do nádrže postřikovače vpravují odděleně. Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte
ve venkovních prostorách s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.

Aplikace přípravku
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Přípravek je nutno aplikovat
tak a za takových podmínek, aby byl vyloučen únik a zasažení okolních porostů. Postřik provádějte
jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Vstup do ošetřeného pole
je možný minimálně až za 2 dny po aplikaci.

Čištění aplikačního zařízení
Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže
postřikovače),  případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3 % roztokem). V případě
použití čisticích prostředků postupovat dle návodu na jejich použití. 

Podmínky správného skladování
ABRINGO® skladujte  v  originálních  neporušených,  pevně  uzavřených  obalech  v  chladných,
suchých,  uzamykatelných a větratelných místnostech odděleně od potravin,  nápojů,  krmiv,  osiv,
hnojiv, desinfekčních prostředků a jejich obalů při teplotách 0 až +40 °C. Uchovávejte mimo dosah
dětí! Chraňte před mrazem, vlhkem a slunečním svitem. 

Způsob likvidace obalu, neupotřebitelných zbytků, aplikační kapaliny a oplachových vod
Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy se naředí v poměru 1:5 a vystříkají beze
zbytku  na  ošetřenou  plochu,  nesmí  však  zasáhnout  zdroje  podzemních  vod  ani  recipienty
povrchových  vod  ani  žádné  jiné  pozemky.  Případné  obaly  od  přípravků  se  po  důkladném
vypláchnutí  a  znehodnocení  předají  k  recyklaci  do  sběru  nebo se  spálí  ve  schválené  spalovně
vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou ve 2. stupni 1200 – 1400 °C a čištěním plynových



zplodin.  Oplachové  vody se  používají  pro  přípravu  postřikové  kapaliny.  Případné  nepoužitelné
zbytky přípravku se po eventuálním nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně
stejných parametrů jako pro obaly. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Při práci s přípravkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky.
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná, je-li práce prováděna ve venkovních prostorách

v ostatních případech: vhodný typ masky např. polomaska s 
vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům a parám podle
ČSN EN 1827+A1 nebo jiná ochranná maska např. podle 
ČSN EN 136, vhodnými filtry (např. filtry typ A) podle 
ČSN EN 143

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro
chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným 
kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1.

Ochrana očí a obličeje: obličejový štít nebo ochranné brýle (ČSN EN 166)
Ochrana těla: celkový pracovní / ochranný oděv z textilního materiálu např.

podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1,
popř. podle ČSN EN ISO 13982-1 nebo jiný ochranný oděv  
označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle
ČSN EN ISO 13688.
při ředění přípravku: gumová nebo plastová zástěra

Dodatečná ochrana hlavy: není nutná
Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové 

holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 
20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu)

Společný údaj k OOPP: poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je nutné urychleně
vyměnit.

Po  skončení  práce,  až  do  odložení  pracovního oděvu a  dalších  OOPP a  do  důkladného  umytí
nejezte, nepijte a nekuřte. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní /
ochranný oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte (ty OOPP, které nelze prát,
důkladně očistěte / umyjte alespoň teplou vodou a mýdlem / pracím práškem).

Přípravek není hořlavý. 
Eventuální  požár  se  hasí  nejlépe  hasební  pěnou,  hasícím práškem,  vodním sprejem nebo CO2,
eventuálně pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně a to formou jemného zmlžování,
nikoliv  silným  proudem  a  pouze  v  těch  případech,  kdy  je  dokonale  zabezpečeno,  aby
kontaminovaná  voda  nemohla  uniknout  z  prostoru  požářiště  do  okolí  a  zejména  aby nemohla
proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla
zasáhnout půdu. 
Důležité upozornění: při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při
hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin. 

První pomoc
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (při nevolnosti, zasažení očí, alergické reakci,
přetrvávajícím drážděním dýchacích cest apod.) nebo v případě pochybností uvědomte urychleně
lékaře a poskytněte mu informace ze štítku / etikety příbalového letáku nebo bezpečnostního listu.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici a přejděte mimo ošetřovanou
oblast. Zajistěte tělesný i duševní klid.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte
pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.



První pomoc při zasažení očí: Ihned odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně
vyplachujte oči při široce rozevřených víčkách po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím
vlahé tekoucí čisté  vody.  Kontaktní  čočky nelze znova použít,  je třeba je zlikvidovat.  Rychlost
poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující.
První pomoc při náhodném požití: Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte štítek popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.
Při  vyhledání  lékařského  ošetření  informujte  lékaře  o  přípravku,  se  kterým postižený  pracoval
(předložte mu etiketu nebo bezpečnostní list přípravku), a o poskytnuté první pomoci. V případě
potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým
informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Dodatková informace společnosti Certiplant NV
Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem na použití. Společnost Certiplant NV nepřebírá
zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím i skladováním přípravku.


