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Přípravek na ochranu rostlin 
 

IMPACT 
®
 

 

Systemický fungicidní přípravek ve formě tekutého dispergovatelného koncentrátu (DC), určený 

k ochraně obilnin a cukrovky proti houbovým chorobám. 

 

Účinná látka: flutriafol 125 g/l [(RS)-2,4-difluor-y-(AH-1,2,4-triazol-1-yl)-benzyhydrylalkohol] 

Klasifikované látky v přípravku: flutriafol (CAS 76674-21-0), alkoholy , C13-15, ethoxylované 

(CAS64425-86-1), 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on (CAS2634-33-5) 

 

Varovná označení: 

   
dráždivý    nebezpečný pro životní prostředí 

 

POZOR! 

Označení z hlediska zvláštních rizik: 

(R43) Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží 

(R51/53) Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 

prostředí 

Bezpečnostní pokyny: 

(S2) Uchovávejte mimo dosah dětí. 

(S13) Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 

(S20/21) Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. 

(S24) Zamezte styku s kůží 

(S36/37/39) Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice, ochranné brýle nebo obličejový 

štít 

(S46) Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento obal, nebo označení. 

(S61) Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. 

Označení z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí: 

(SP1) Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. /Nečistěte aplikační zařízení 

v blízkosti povrchových vod. /Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. 

OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. Stupně zdrojů podzemní vody. 

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel. 

 

(Před použitím si přečtěte přiložené pokyny). 

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. 

 

Zařazení přípravku z hlediska ochrany: 

Včel: --- 

Ryb: --- 

 

Registrační číslo: 3599-3 
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Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce: Cheminova A/S, P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Dánsko 

(+45 97 83 53 53) 

Distributor pro ČR : AG Novachem s.r.o., Krásova 5, 130 00 Praha 3 (tel. 383 392 666) 

 

  

Balení: 4 x 5 l HDPE kanystr 

Datum výroby do/Číslo šarže: uvedeno na obalu 

 

Doba použitelnosti přípravku: 

24 měsíců od data výroby. 

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, nesmí být uváděn na trh. Tento přípravek lze uvádět na 

trh a použít v rámci podnikání, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se 

jeho fyzikální a chemické vlastnosti shodují s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o registraci. 

Délku prodloužení doby použitelnosti stanoví držitel registrace a před uvedením na trh zajistí její 

vyznačení na obalech přípravku. 

 

Působení přípravku: 

Impact působí systémově proti řadě chorob v obilovinách, cukrové řepě aj.a to jak eradikačně, tak i 

kurativně. Je přijímán listy, doba účinku je 4-6 týdnů. Nejvhodnější termín aplikace je na začátku 

infekce. 

 

Návod k použití: 

plodina škodlivý činitel koncentrace OL LA 

pšenice padlí, rzi, braničnatka plevová 

1 l/ha 

42 

 

1 lit./ha 

min. 50 lit.vody/ha 
LA 

ječmen 
padlí, rzi, rynchosporiová skvrnitost, 

hnědá skvrnitost 

1 l/ha 

42 

 

1 lit./ha 

min. 50 lit.vody/ha 
LA 

cukrovka padlí 

0,5 l/ha 

60 

 

0,5 lit./ha 

min. 50 lit.vody/ha 
LA 

borovice rez sosnokrut 

0,1% 

 

 

1 % 

min. 50 lit.vody/ha 
LA 

*LA – letecká aplikace 

 

Aplikační údaje: 

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších 

osob. 

Příprava postřikové kapaliny: Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače 

naplněného z části vodou a za stálého míchání se doplní vodou na stanovený objem. 

Objem postřikové kapaliny: Objem nesmí při pozemní aplikaci klesnout pod 200 l/ha. U hustých 

porostů objem zvyšujeme min.na 300 l/ha. Při letecké aplikaci je spodní hranicí objemů 50 l/ha. 

 

Čištění aplikačního zařízení: 

Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže 

postřikovače/rosiče), případně s přípravkem čistícího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě 

použití čistících prostředků postupujte dle návodu na jejich použití. 

Zbytky postřikové kapaliny nesmí zasáhnout zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. 
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Skladování: 

Přípravek se skladuje v suchých a uzamykatelných skladech v původních, pevně uzavřených obalech 

při teplotě od + 5 do 30° C, odděleně od potravin krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a prázdných 

obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem a přímým slunečním svitem. 

 

Likvidace obalů a zbytků: 

Vzniklé odpady se zneškodňují ve spalovnách pro nebezpečné látky, vybavených dvoustupňovým 

spalováním při teplotě 1200°C ve druhém stupni s následným čištěním plynných zplodin nebo v jiném 

zařízení schváleným pro zneškodňování nebezpečných odpadů; postupuje se při tom podle zákona o 

odpadech a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. 

S použitými obaly se nakládá jako s nebezpečným odpadem. 

Prostředky užité při odstraňování náhodného úniku jakož i nepoužitelné osobní ochranné pracovní 

prostředky se zneškodňují obdobně jako použité obaly. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

Ochrana dýchacích orgánů: maska/polomaska/čtvrtmaska podle ČSN EN 133 a ČSN EN 136 

a příslušný filtr proti plynům/parám podle ČSN EN 14387 nebo příslušný filtr proti částicím podle 

ČSN EN 143 popř. polomaska proti částicím podle ČSN EN 149 v obou případech s integrovanou 

vrstvou aktivního uhlí. 

Ochrana očí a obličeje: Ochranné brýle dle ČSN EN 166 

Ochrana kůže: Celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605 

nebo podle ČSN EN 13034 označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340. 

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí 

podle ČSN EN 420 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1.  

Dodatečná ochrana hlavy: čepice 

Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holinky) 

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

Při přípravě postřikové kapaliny (při ředění a míchání) plastová zástěra nebo zástěra z pogumovaného 

textilu. 

 

Po skončení práce až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, 

nepijte a nekuřte. 

Pracovní oděv a další OOPP před dalším použitím vyperte. 

 

První pomoc: 

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace 

z bezpečnostního listu, etikety/štítku nebo příbalového letáku. 

Při nadýchání: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvávají-

li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.  

Při zasažení pokožky: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno 

teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte 

lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.  

Při zasažení oka: Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud 

možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte 

lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření). 

Při požití: Ústa vypláchněte vodou, podejte postiženému větší množství vody (pouze za předpokladu, 

že postižený je při vědomí). Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte 

štítek / etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list. 

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, 

a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou 

terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem. 

 

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 

KLINIKA NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 02/24 91 92 93 
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®  je registrovaná ochranná známka Cheminova A/S 


