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22-01-2016 

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN 
 

PELLACOL  
 
Suspenzní koncentrát s repelentním účinkem proti zimnímu a letnímu poškození lesních dřevin zvěří, proti 
ohryzu lesních výsadeb myšovitými hlodavci, k ošetření poraněných kmenů lesních dřevin a proti okusu 
zvěří v ovocných sadech a školkách. 
 

Účinná látka: thiram 120,15 g/l; 10% hmot. 
 
                           VAROVÁNÍ         

  

  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eviden ční číslo p řípravku:         3849 – 1 
Držitel rozhodnutí o povolení:       NUFARM GmbH & Co KG, St.-Peter-Str. 25, A-4021 Linz, Rakousko 
Výrobce:                                         NUFARM GmbH & Co KG, St.-Peter-Str. 25, A-4021, Linz, Rakousko 
Právní zástupce v ČR                    F&N Agro Česká republika s.r.o., Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7, 

tel.: 283 871 701  
Balení a objem:                              HDPE – kanystr 5 l;  PET láhev 1 l      
Čisté množství p řípravku:  6 kg                           1,2 kg  
Datum výroby:  uvedeno na obalu 
Číslo šarže:                                     uvedeno na obalu 
Doba použitelnosti:                        24 měsíců od data výroby; teplota skladování +5 až +30°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 pro přípravky na ochranu rostlin a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen 
vyznačit na obalu přípravku. 
 
 
 
 

H373 Může způsobit poškození orgán ů při prodloužené neb o opakované 
expozici. 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s  dlouhodobými ú činky . 
 

P260   Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  
P273 Zabraňte uvoln ění do životního prost ředí. 
P314 Necítíte -li se dob ře, vyhledejte léka řskou pomoc / ošet ření. 
P391 Uniklý produkt seberte . 

P501 Odstra ňte obsah/obal p ředáním oprávn ěné osob ě nebo 
vrácením dodavateli. 

 

EUH401  Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvaroval i rizik pro 
lidské zdraví a životní prost ředí.  

EUH208 Obsahuje thiram (ISO). M ůže vyvolat alergickou reakci.  
 
SP1:      NEZNEČIŠŤUJTE VODY PŘÍPRAVKEM NEBO JEHO OBALEM. (NE ČISTĚTE 

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI POVRCHOVÝCH VOD/ZABRA ŇTE 
KONTAMINACI VOD SPLACHEM Z FAREM A Z CEST). 

SPe2:    ZA ÚČELEM OCHRANY VODNÍCH ORGANISMŮ NEAPLIKUJTE NA SVAŽITÝCH 
POZEMCÍCH (≥ 3° SVAŽITOSTI), JEJICHŽ OKRAJE JSOU VZDÁLENY OD 
POVRCHOVÝCH VOD < 4 m. 

OP II.st.: P řípravek je vylou čen z použití v ochranném pásmu II. stupn ě zdroj ů povrchové 
vody. 

Přípravek je nebezpe čný pro necílové členovce z čeledi zlatoo čkovití (Chrisopidae,  
ř. Neuroptera). 
Z hlediska ochrany pták ů, suchozemských obratlovc ů, včel, půdních makroorganism ů, 
půdních mikroorganism ů a necílových rostlin nevyžaduje p řípravek klasifikaci. 
 
Před použitím si p řečtěte přiložený návod k použití. 
 



 

 2

Působení p řípravku:     
Pellacol má dlouhodobý repelentní účinek, působí na chuť a čich zvěře. Při ošetření čerstvých poranění 
zabraňuje infekcím dřevokaznými houbami a podporuje proces hojení ran.   
 
Rozsah povoleného použití: 
 

 PELLACOL  
 

Plodina, 
oblast použití  

Škodlivý 
organismus, 

jiný ú čel 
použití 

Dávkování, 
mísitelnost 

Ochranná 
lhůta 
(dny) 

Poznámka 

lesní dřeviny zimní okus zvěří 

1,5-  3 l / 1000 
sazenic, ředění 
vodou 2:1-1:1 

(přípravek : voda) 

AT 
2) doba účinnosti půl roku,    
3) nátěr, postřik, aplikace IX-X. 
na vyzrálé letorosty, max. 1x 

lesní dřeviny letní okus zvěří 
2 l / 1000 sazenic, 
ředění vodou 1:1 
(přípravek : voda) 

AT 
2) doba účinnosti čtvrt roku,    
3) postřik, aplikace V-VII na 
rašící letorosty, max. 1x 

lesní dřeviny 

ohryz  lesních 
výsadeb 

myšovitými 
hlodavci 

2 l / 1000 sazenic, 
ředění vodou 5:1 
(přípravek : voda) 

AT 
2) doba účinnosti 1 rok,  
3) nátěr, aplikace celoročně, 
max. 1x 

lesní dřeviny 
loupání kmenů 
stromů vysokou 

zvěří 

30-50 l /100 
kmenů, ředění 

2:1-1:1 
(přípravek : voda) 

AT 
3) nátěr, až do výšky 2,5m, 
max. 1x 

lesní dřeviny 

hojení a 
zacelování ran 
poškozených 

kmenů 

neředěný až 
ředěný 1:1 

(přípravek : voda) 
AT 

3) nátěr, ošetřit co nejdříve po 
poranění, max. 1x 

lesní dřeviny 

hojení a 
zacelování ran 
poškozených 

kmenů 

ředění 2:1 
(přípravek : voda) 

AT 
3) postřik, ošetřit co nejdříve 
po poranění,  max. 1x 

 AT – určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžaduje. 
 
Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona č. 326/2004 Sb., v plném znění: 

1) Plodina, 
oblast použití  

2) Škodlivý 
organismus, 

jiný ú čel 
použití 

Dávkování, 
mísitelnost 

Ochranná 
lhůta 
(dny) 

LA Poznámka 

ovocné školky, 
ovocné sady 

ochrana proti 
zimnímu okusu 

zvěří 

3 l / 1000 
stromků, ředění 

s vodou 
v poměru 1:1 

AT - 3) nátěr, po výsadbě, max. 1x 

ovocné školky, 
ovocné sady 

ochrana proti 
letnímu okusu 

zvěří 

2 l /1000 
stromků, ředění 

s vodou 
v poměru 1:1 

AT - 3)nátěr, po výsadbě, max. 1x 

AT – určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžaduje 
 
Způsob použití: ruční nátěr 
Voda:                ředění přípravku s vodou 1:1 
Termín aplikace: po výsadbě 
 
Riziko případného poškození ošetřovaných rostlin nese pěstitel (ošetřovatel). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Dávku v rámci uvedeného rozpětí volíme podle intenzity předpokládaného výskytu.    
Je vhodné po 3-5 letém období nepřetržitého používání přípravku Pellacol na stejné lokalitě provést záměnu 
za jiný repelentní přípravek s jinou účinnou látkou. 
Přípravek se aplikuje postřikem schválenými pozemními postřikovači (zádovými) nebo nátěrem (štětcem, 
speciální rukavicí apod.).  
 
Čišt ění aplika čního za řízení: 
 

Ihned po skončení postřiku nebo jiném v etiketě uvedeném způsobu použití musejí být veškeré stopy 
přípravku odstraněny z mísící nádrže a postřikovače, popř. ze všech ostatních použitých pracovních a 
aplikačních prostředků, podle následujícího postupu: 
1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže 

postřikovače). 
2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže 

postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití 
čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití. 

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě dvakrát. 
4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování. 
5) Ostatní pracovní nástroje a aplikační prostředky (gumové rukavice, štětce, mísící nádoby, aj.) vymyjte 

pečlivě vodou ještě před zaschnutím přípravku. 
 

Bezpečnostní opat ření týkající se životního prost ředí: 
SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové 
vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). 
SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž 
okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 4 m. 
OP II st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. 
Přípravek je nebezpečný pro necílové členovce z čeledi zlatoočkovití (Chrisopidae, ř. Neuroptera). 
Z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních 
mikroorganismů a necílových rostlin nevyžaduje přípravek klasifikaci. 
 
 
Podrobn ější pokyny k ochran ě osob, které manipulují s p řípravkem, osobními ochrannými 
pracovními prost ředky (OOPP): 
 

Osobní ochranné pracovní prost ředky p ři aplikaci post řikem a nát ěrem: 
ochrana dýchacích orgánů: není nutná.  
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.  

ochrana očí a obličeje:  při nátěru a postřiku do vyšších poloh – brýle/ochranný štít, jinak není nutná  
ochrana těla:  celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 

14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1 označený piktogramem „ochrana 
proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688.  

dodatečná ochrana hlavy: při nátěru a postřiku do vyšších poloh čepice se štítkem nebo klobouk, jinak není 
nutná. 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 lesním terénu nebo ovocném sadu).  

Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, 
nepijte a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte (podle doporučení výrobce). U 
textilních prostředků se při jejich praní/ošetřování/čištění řiďte piktogramy/symboly, umístěnými zpravidla 
přímo na výrobku. 
 
Postřik a nátěr provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku.  
Práce s přípravkem není vhodná pro osoby alergické 
Použití přípravku PELLACOL do lesních dřevin nemůže vést k výskytu reziduí účinné látky thiram v 
potravinách a krmivech. 
 
První pomoc: 
Všeobecné pokyny: 
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informaci z této 
etikety/štítku/příbalového letáku. 
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Při nadýchání aerosolu p ři aplikaci: 
Přerušte expozici a zajistěte tělesný i duševní klid. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
Při zasažení k ůže: 
Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, 
pokožku následně dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte 
lékařské ošetření. (obsahuje alergen) 
 
Při zasažení o čí: 
Vyplachujte po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Při přetrvávajícím 
podráždění vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
Při náhodném požití:  
Vypláchněte ústa vodou, v žádném případě nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte 
etiketu/štítek popř. obal přípravku. 
 
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: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402. 
 
Podmínky správného skladování: 
Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, v dobře větratelných 
a uzavřených  skladech při teplotách +5 až +30 °C odd ěleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních 
prostředků a obalů od těchto látek. Přípravek chraňte před vlhkem, mrazem, a přímým slunečním zářením. 
 
Způsob likvidace obalu, neupot řebitelných zbytk ů, post řikové kapaliny a oplachových vod: 
Zákaz opětovného použití obalu. 
Prázdné obaly od přípravku důkladně vypláchněte a po znehodnocení předejte do sběru k recyklaci nebo ke 
spálení ve schválené vysokoteplotní spalovně. Případné aplikačně nepoužitelné zbytky přípravku se spálí ve 
spalovně stejných parametrů jako pro obaly. 
Případné nepoužitelné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové kapaliny zřeďte vodou v poměru cca 1:10 
a vystříkejte beze zbytku na ošetřené ploše, zbytky však nesmí zasáhnout zdroje podzemních vod ani 
recipienty povrchových vod. 
 
Dodatková informace držitele rozhodnutí o povolení: 
Držitel rozhodnutí o povolení a právní zástupce nepřebírají žádnou zodpovědnost za ztráty a škody 
způsobené nesprávným skladováním a použitím přípravku, případným mícháním nebo sekvenčním použitím 
s jinými přípravky jinak než v souladu s doporučeným použitím v této etiketě a v platném Seznamu 
povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin, taktéž ani za následky vyplývající z použití 
přípravku během anebo před vznikem mimořádných povětrnostních podmínek, a nebo při ošetření odrůd, o 
kterých není držiteli rozhodnutí o povolení/právnímu zástupci známo, že jsou mimořádně citlivé na 
poškození způsobené přípravkem. 
 
 ochranná známka NUFARM GmbH & Co KG, Linz  
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN No. 3082 

 


