Stratos Ultra
P ípravek na ochranu rostlin

P ED POUŽITÍM SI P EČT TE P ILOŽENÝ NÁVOD K POUŽITÍ.
Postřikový selektivní systémový postemergentní herbicid ve form emulgovatelného koncentrátu (EC)
proti lipnicovitým plevelům v cukrovce, krmné řep , řepce olejce, hrachu suchém i čerstvém zeleném,
slunečnici, fazolu suchém, fazolu zeleném čerstvém, zelených fazolích, lnu setém, bramborách,
brukvovité zelenin , jahodách a v hybridech kukuřice tolerantních vůči cykloxydimu. Přípravek je dále
povolen k menšinovému použití do špenátu a celeru bulvového.
Pouze pro profesionální uživatele.

Účinná látka:

cykloxydim 100 g/l (10,8% hmot.)
Název nebezpečných látek:
solventní nafta Ěropnáě, t žká aromatická

NEBEZPEČÍ
H304 P I POŽITÍ ů VNIKNUTÍ DO DÝCHůCÍCH CEST M ŽE ZP SOBIT SMRT.
H315 DRÁŽDÍ K ŽI.
H31ř ZP SOBUJE VÁŽNÉ PODRÁŽD NÍ OČÍ.
H336 M ŽE ZP SOBIT OSPůLOST NEBO ZÁVRůT .
H361D PODEZ ENÍ Nů POŠKOZENÍ PLODU V T LE MATKY.
H411 TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGůNISMY, S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY.
P202 NEPOUŽÍVEJTE, DOKUD JSTE SI NEP EČETLI VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A
NEPOROZUM LI JIM.
P261 ZAMEZTE VDECHOVÁNÍ PůR/ůEROSOL .
P2Ř0 POUŽÍVEJTE OCHRůNNÉ RUKůVICE/OCHRůNNÝ OD V / OCHRůNNÉ BRÝLE /
OBLIČEJOVÝ ŠTÍT.
P301 + P310 P I POŽITÍ: OKůMŽIT
LÉKů E.

VOLEJTE TOXIKOLOGICKÉ INFORMůČNÍ ST EDISKO /

P331 NEVYVOLÁVEJTE ZVRůCENÍ.
P302 + P352 P I STYKU S K ŽÍ: OMYJTE VELKÝM MNOŽSTVÍM VODY.
Stratos Ultra

Aktualizace: 22. 8. 2018

P305+P351+P33Ř P I ZůSůŽENÍ OČÍ: N KOLIK MINUT OPůTRN VYPLůCHUJTE VODOU.
VYJM TE KONTůKTNÍ ČOČKY, JSOU-LI NASAZENY, A POKUD JE LZE VYJMOUT SNADNO.
POKRůČUJTE VE VYPLůCHOVÁNÍ.
P3ř1 UNIKLÝ PRODUKT SEBERTE.
P501 ODSTRůŇTE OBSůH / OBAL P EDÁNÍM OPRÁVN NÉ OSOB .
EUH401 DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ůBYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO LIDSKÉ
ZDRůVÍ ů ŽIVOTNÍ PROST EDÍ.
SP 1 NEZNEČIŠŤUJTE VODY P ÍPRůVKEM NEBO JEHO OBALEM.
ĚNEČIST TE ůPLIKůČNÍ Zů ÍZENÍ V BLÍZKOSTI POVRCHOVÝCH
KONTAMINACI VOD SPLACHEM Z FAREM A Z CEST).

VOD/ZůBRůŇTE

Držitel rozhodnutí o povolení:

BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen,
N mecko

Právní zástupce v ČR:

BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
+ 420 235 000 111

Osoba odpov dná za konečné balení a označení nebo za konečné označení p ípravku na
ochranu rostlin na trhu:
BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen,
N mecko
Evidenční číslo p ípravku:

3735-1

Datum výroby:

uvedeno na obalu

Číslo šarže:

uvedeno na obalu

2D kód:

uvedeno na obalu

Doba použitelnosti p ípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování +5 až +30 °C

Velikost a materiál balení:

150 ml; 250 ml; 500 ml a 1l přípravku / HDPE/PA láhev se
šroubovým uzáv rem
3 l; 5 l; 10 l přípravku / HDPE/PA kanystr se šroubovým
uzáv rem

Přípravek, u n hož prošla doba použitelnosti, lze uvád t na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na
základ analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s
vlastnostmi, na jejichž základ bylo ud leno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel
zajistí držitel povolení u laboratoře akreditované v členském stát Evropské unie. Držitel povolení je
povinen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu přípravku a tuto skutečnost oznámit
Ústavu do 5 dnů ode dne provedení zm ny na obalu přípravku.
P sobení:
Stratos® Ultra je selektivní systémový herbicid, jehož účinná látka je přijímána zelenými nadzemními
částmi rostlin. Účinnost je nezávislá na druhu a vlhkosti půdy.
V dob ošetření mají být plevelné rostliny v plném růstu a vyvinuty tak, aby m ly dostatek zelené
hmoty pro přijetí potřebného množství účinné látky.
Účinnost se projeví již za 3 - 4 dny po ošetření žloutnutím mladších listů, kde je také patrná tvorba
antokyanů. Postupn od mladších listů se šíří nekrózy až do špiček a rostliny odumírají.
Stratos® Ultra prokázal velmi dobrou účinnost na více než 50 druhů jednoletých i víceletých
lipnicovitých plevelů.
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Rozsah povoleného použití:
Poznámka
1ě k plodin
2ě k ŠO
3) k OL

1) Plodina,
oblast použití

2ě Škodlivý
organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

fazol suchý

plevele
lipnicovité
jednoleté

1-2 l/ha nebo
1 l/ha + DASH HC
1 l/ha (TM)

56

1) od: 12 BBCH,
do: 39 BBCH
2) postemergentn

fazol suchý

plevele
lipnicovité
vytrvalé,
pýr plazivý

4 l/ha nebo
2 l + 2 l DASH HC

56

1) od: 12 BBCH,
do: 39 BBCH
2) postemergentn

fazole zelené
čerstvé

plevele
lipnicovité
jednoleté

1-2 l/ha nebo 1
l/ha + DASH HC 1
l/ha (TM)

28

1) od: 12 BBCH,
do: 39 BBCH
2) postemergentn

fazole zelené
čerstvé

plevele
lipnicovité
vytrvalé,
pýr plazivý
plevele
lipnicovité
jednoleté
plevele
lipnicovité
vytrvalé,
pýr plazivý

4 l/ha nebo 2 l/ha
+ 2 l/ha DASH HC
(TM)

28

1) od: 12 BBCH,
do: 39 BBCH
2) postemergentn

1-2 l/ha nebo 1
l/ha + 1 l/ha DASH
HC (TM)

42

1) od: 13 BBCH,
do: 35 BBCH
2) postemergentn

4 l/ha nebo 2 l/ha
+ 2 l/ha DASH HC
(TM)

42

1) od: 13 BBCH,
do: 35 BBCH
2) postemergentn

kv ták,
zelí hlávkové

plevele
lipnicovité
jednoleté

1-2 l/ha nebo 1
l/ha + 1 l/ha DASH
HC (TM)

28

1) od: 13 BBCH,
do: 35 BBCH
2) postemergentn

kv ták,
zelí hlávkové

plevele
lipnicovité
vytrvalé,
pýr plazivý

4 l/ha nebo 2 l/ha
+ 2 l/ha DASH HC
(TM)

28

1) od: 13 BBCH,
do: 35 BBCH
2) postemergentn

kukuřice pouze
hybridy
tolerantní k
cykloxydimu

plevele
lipnicovité
jednoleté

1-2 l/ha nebo 1
l/ha + 1 l/ha DASH
HC (TM)

28

1) od: 12 BBCH,
do: 19 BBCH
2) postemergentn

kukuřice pouze
hybridy
tolerantní k
cykloxydimu

plevele
lipnicovité
vytrvalé,
pýr plazivý

4 l/ha nebo 2 l/ha
+2 l/ha DASH HC
(TM)

28

1) od: 12 BBCH,
do: 19 BBCH
2) postemergentn

len setý

plevele
lipnicovité
jednoleté

1-2 l/ha nebo 1
l/ha + 1 l/ha DASH
HC (TM)

AT

1) od: 12 BBCH,
do: 39 BBCH
2) postemergentn

len setý

plevele
lipnicovité
vytrvalé,
pýr plazivý

4 l/ha nebo 2 l/ha
+ 2 l/ha DASH HC
(TM)

AT

1) od: 12 BBCH,
do: 39 BBCH
2) postemergentn

kapusta, kapusta
růžičková,
zelí čínské
kapusta, kapusta
růžičková,
zelí čínské
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OL
(dny)

4) Pozn. k
dávkování
5ě Umíst ní
6ě Určení
sklizn

řepka olejka

plevele
lipnicovité
jednoleté

1-2 l/ha nebo 1
l/ha + 1 l/ha DASH
HC (TM)

AT

1) od: 12 BBCH,
do: 32 BBCH
2) postemergentn

řepka olejka

plevele
lipnicovité
vytrvalé,
pýr plazivý

4 l/ha nebo 2 l/ha
+2 l/ha DASH HC
(TM)

AT

1) od: 12 BBCH,
do: 32 BBCH
2) postemergentn

hrách suchý

plevele
lipnicovité
jednoleté

1-2 l/ha nebo 1
l/ha +1 l/ha DASH
HC (TM)

56

1) od: 12 BBCH,
do: 39 BBCH
2) postemergentn

hrách suchý

plevele
lipnicovité
vytrvalé,
pýr plazivý

4 l/ha nebo 2 l/ha
+2 l/ha DASH HC
(TM)

56

1) od: 12 BBCH,
do: 39 BBCH
2) postemergentn

hrášek zelený
čerstvý

plevele
lipnicovité
jednoleté

1-2 l/ha nebo 1
l/ha +1 l/ha DASH
HC (TM)

35

1) od: 12 BBCH,
do: 39 BBCH
2) postemergentn

hrášek zelený
čerstvý

plevele
lipnicovité
vytrvalé,
pýr plazivý

4 l/ha nebo 2 l/ha
+2 l/ha DASH HC
(TM)

35

1) od: 12 BBCH,
do: 39 BBCH
2) postemergentn

brambor

plevele
lipnicovité
jednoleté

1-2 l/ha nebo 1
l/ha +1 l/ha DASH
HC (TM)

56

1) od: 10 BBCH,
do: 39 BBCH
2) postemergentn

brambor

plevele
lipnicovité
vytrvalé,
pýr plazivý

4 l/ha nebo 2 l/ha
+2 l/ha DASH HC
(TM)

56

1) od: 10 BBCH,
do: 39 BBCH
2) postemergentn

jahodník

plevele
lipnicovité
jednoleté

1-2 l/ha nebo 1
l/ha +1 l/ha DASH
HC (TM)

42

1) od: 11 BBCH,
do: 16 BBCH 2)
postemergentn

5) pole

jahodník

plevele
lipnicovité
vytrvalé,
pýr plazivý

4 l/ha nebo 2 l/ha
+2 l/ha DASH HC
(TM)

42

1) od: 11 BBCH,
do: 16 BBCH
2) postemergentn

5) pole

cukrovka,
řepa krmná

plevele
lipnicovité
jednoleté

1-2 l/ha nebo 1
l/ha +1 l/ha DASH
HC (TM)

AT

1) od: 12 BBCH,
do: 39 BBCH
2) postemergentn

cukrovka,
řepa krmná

plevele
lipnicovité
vytrvalé,
pýr plazivý

4 l/ha nebo 2 l/ha
+ 2 l/ha DASH HC
(TM)

AT

1) od: 12 BBCH,
do: 39 BBCH
2) postemergentn

slunečnice

plevele
lipnicovité
jednoleté

1-2 l/ha nebo 1
l/ha + 1 l/ha DASH
HC (TM)

AT

1) od: 12 BBCH,
do: 19 BBCH
2) postemergentn

slunečnice

plevele
lipnicovité
vytrvalé,
pýr plazivý

4 l/ha nebo 2 l/ha
+ 2 l/ha DASH HC
(TM)

AT

1) od: 12 BBCH,
do: 19 BBCH
2) postemergentn
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OL Ěochranná lhůtaě je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a
sklizní.
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní
Plodina, oblast použití

Dávka vody

Zp sob aplikace

Max. počet aplikací v
plodin

jahodník

200-300 l/ha

postřik

1x za rok, meziřádkov
b hem vegetace nebo
po sklizni

brambor, cukrovka, fazol, hrách,
kapusta, kapusta růžičková,
kv ták, len setý, řepa krmná,
řepka olejka, slunečnice, zelí
čínské, zelí hlávkové

200-300 l/ha

postřik

max. 1x

kukuřice

100-300 l/ha

postřik

max. 1x

Spektrum plevel :
Plevele citlivé: oves hluchý, psárka rolní, ježatka kuří noha, chundelka metlice, béry, sveřepy, rosička
krvavá, rosička brvitá, troskut prstnatý, milička lipnicovitá, prosa, čirok halepský, pýr plazivý, jílek
vytrvalý, a výdroly obilnin - žito seté, ječmen ozimý a jarní, oves setý, pšenice ozimá a jarní, kukuřice
Plevele mén citlivé: lipnice roční, luční a obecná, sveřep obilní Ěstoklasaě
Hubení jednoletých trávovitých plevel včetn výdrolu obilnin
Postřik se řídí růstovou fází plevelných trav. Jednoleté lipnicovité plevele se hubí od fáze prvního listu
až do odnožování. Optimální termín ošetření je v dob , kdy je v tšina vzešlých plevelů ve fázi dvou
listů až do fáze počátku odnožování. Při pozd jší aplikaci je třeba použít horní hranici doporučené
dávky.
Hubení vytrvalých trávovitých plevel
Postřik se provádí v dob , kdy vytrvalé trávy mají dostatek zelené plochy pro přijetí účinné látky
herbicidu. Nejpřízniv jší účinek je při výšce porostu plevelných trav:
Pýr plazivý Ě3-5 listůě 15 - 20 cm
Čirok halepský 20 - 30 cm
Troskut prstnatý 10 - 15 cm
Jarní aplikace v ozimé epce: Ošetření se provádí v dob do zakrytí řádků řepkou, nejlépe v období,
kdy je obrostlá v tšina oddenků pýru plazivého.
Nelze vyloučit příznaky fytotoxicity na ošetřovaných hybridech kukuřice-tolerantní k cykloxydimu.
Při zpracování sklizn
kukuřice.

nelze vyloučit negativní vliv přípravku na fermentační procesy ošetřované

Následné a náhradní plodiny:
P stování následných plodin je bez omezení.
Dvoud ložné plodiny mohou být p stovány jako plodiny náhradní.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.
Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice.
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Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organism
bez
redukce

Plodina

tryska
50 %

tryska
75 %

tryska
90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
Fazole, kapusta, růžičková kapusta, čínské zelí,
kv ták, hlávkové zelí, kukuřice, len setý, řepka
olejka, hrách, brambory, jahody, cukrovka, krmná
řepa, slunečnice

5

5

0

0

Další omezení:
P ÍPRůVEK JE VYLOUČEN Z POUŽITÍ V OCHRůNNÉM PÁSMU II. STUPN
POVRCHOVÉ VODY.

ZDROJ

Přípravu aplikační kapaliny Ěpostřikové jíchyě provád jte ve venkovních prostorách s dostatečným
přísunem čerstvého vzduchu.
Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory!
Postřik provád jte jen za bezv tří nebo mírného vánku, ve sm ru po v tru a od dalších osob.
Op tovný vstup na ošetřený pozemek je možný minimáln až druhý den po aplikaci.
Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí
nejezte, nepijte a nekuřte.
Pokud není používán ochranný od v pro jedno použití, pak ochranný od v vyperte a OOPP očist te.
Při příprav aplikační kapaliny ani při provád ní postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Práce s přípravkem je zakázaná pro t hotné a kojící ženy a pro mladistvé.
Čišt ní aplikačního za ízení:
1. Po vyprázdn ní nádrže vypláchn te nádrž, ramena a trysky čistou vodou Ěčtvrtinou nádrže objemu
postřikovačeě.
2. Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchn te čistou vodou Ěčtvrtinou nádrže
objemu postřikovačeě.
3. Opakujte postup podle návodu ˝2˝ ješt jednou.
4. Trysky a sítka musejí být čišt ny odd len před zahájením a po ukončení proplachování.
Přípravek lze použít samostatn nebo v kombinaci se smáčedlem DASH HC.

Bezpečnostní opat ení:
Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při příprav a čišt ní aplikačního zařízení:
Ochrana dýchacích orgánů

není nutná

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 ISO 374-1

Ochrana očí a obličeje

ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166

Ochrana t la

celkový ochranný od v např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle
ČSN EN 13034+A1, nebo jiný ochranný od v označený grafickou
značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688

Stratos® Ultra

Strana 6 (celkem 9)

při řed ní přípravku gumová nebo plastová zást ra
Dodatečná ochrana hlavy

není nutná

Dodatečná ochrana nohou

pracovní nebo ochranná obuv Ěnapř. gumové nebo plastové holínkyě
podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 Ěs ohledem na
práci v zem d lském terénuě

Společný údaj k OOPP

poškozené OOPP Ěnapř. protržené rukaviceě je třeba urychlen
vym nit.

Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečn chrán n v uzavřené kabin řidiče, OOPP nejsou nutné.
Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení.

První pomoc:
Všeobecné pokyny: VŽDY při požití, projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže Ěpodrážd ní kůže,
slzení, zarudnutí, pálení očí, nevolnost apod.ě, nebo v případ pochybností urychlen kontaktujte
lékaře.
První pomoc p i nadýchání aerosolu p i aplikaci: Přerušte expozici. Přejd te mimo ošetřovanou
oblast. Zajist te t lesný i duševní klid.
První pomoc p i zasažení k že: Odložte kontaminovaný / nasáklý od v. Zasažené části pokožky
umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následn dobře opláchn te.
První pomoc p i zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současn vyplachujte
oči alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít,
je třeba je zlikvidovat.
První pomoc p i náhodném požití: NIKDY nevyvolávejte zvracení. Ústa vypláchn te vodou Ěpouze
je-li postižený při v domíě. OKAMŽIT vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek popř. obal
přípravku nebo bezpečnostní list.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytn te
mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup
první pomoci Ěi event. následnou terapiiě lze konzultovat s Toxikologickým informačním
st ediskem: Telefon nep etržit : 224 ř1ř 2ř3 nebo 224 ř15 402.
Skladování:
Přípravek se skladuje v uzavřených originálních obalech v suchých uzamykatelných skladech při
teplotách +5 až +30 °C odd len od potravin, nápojů a krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů
od t chto látek. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů.
P i správném skladování v p vodních neotev ených obalech p ípravek zachová plnou
biologickou účinnost po dobu nejmén 2 let. Pečlivými zkouškami bylo prokázáno, že p i
dodržení návodu k použití je p ípravek vhodný k doporučenému účelu. Výrobce však nem že
ručit za škody, zp sobené neodborným a p edpis m neodpovídajícím použitím a skladováním.
Likvidace obal a zbytk :
Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesm jí být zasaženy zdroje spodních vod a recipienty
povrchových vod. Prázdné obaly od přípravku n kolikrát vypláchn te vodou, která se nesmí vylévat a
použije se pro přípravu postřiku. Obaly poté dejte buď do sb ru k recyklaci nebo k likvidaci ke spálení
ve schválené spalovn , vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 - 1400°C ve druhém
stupni a s čišt ním plynných zplodin. Stejn se spálí případné zbytky přípravku po předchozím
smícháním s hořlavým materiálem Ěpilinami apod.ě. Zbytky postřikové kapaliny zřed né v pom ru asi
Stratos® Ultra
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1:5 likvidujte vystříkáním na okraji ošetřeného pozemku v míst
rybníků.

vzdáleném od vodotečí, studní a

ůplikační doporučení BůSF:
POZOR! Ošetření přípravkem Focus® Ultra je možné pouze u hybridu, u nichž šlechtitelé deklarují
toleranci vůči cykloxydimu. Všechny ostatní hybridy jsou přípravkem likvidovány!
Focus® Ultra se používá v ošetřovaných plodinách po vzejití lipnicovitých plevelů. Termín ošetření se
řídí především růstovou fází plevelů, mén už růstovou fází kulturní plodiny.
Teplé a vlhké počasí nebo příznivé růstové podmínky účinnost urychlují, sucho a nízké teploty ji
naopak zpomalují. V oblastech s vysokou sv telnou intenzitou je vhodn jší ošetřovat v podvečerní
dob .
 registrovaná známka BASF

Menšinové použití p ípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 na ízení Evropského parlamentu a
Rady ĚESě č. 1107/200ř

1) Plodina,
oblast
použití

2ě Škodlivý
organismus, jiný
účel použití

Dávkování,
mísitelnost

OL

Poznámka

(dny)

1ě k plodin

4) Pozn. k
dávkování
5ě Umíst ní

2ě k ŠO

6ě Určení
sklizn

3) k OL
špenát

plevele lipnicovité
jednoleté

1-2 l/ha

28

1) od: 12 BBCH,
do: 19 BBCH

5) pole

2ě postemergentn
špenát

pýr plazivý, plevele
lipnicovité vytrvalé

4 l/ha

28

1) od: 12 BBCH,
do: 19 BBCH

5) pole

2) postemergentn
celer bulvový
celer bulvový

plevele lipnicovité
jednoleté

2,5 l/ha

pýr plazivý,
plevele lipnicovité
vytrvalé

5 l/ha

35

1) od: 11 BBCH

5) pole

2ě postemergentn
35

1) od: 11 BBCH

5) pole

2ě postemergentn

OL Ěochranná lhůtaě je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.
Dávka vody

Zp sob aplikace

Max. počet aplikací v
plodin

celer bulvový

150-600 l/ha

postřik

1x

špenát

200-300 l/ha

postřik

1x

Plodina,
použití

Stratos® Ultra
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Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organism .
Plodina
bez
tryska
tryska
tryska
redukce
50 %
75 %
90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošet ovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových
rostlin [m]
celer bulvový
5
0
0
0
špenát
5
5
0
0
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupn zdrojů povrchové vody při aplikaci ve
špenátu.
Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané
zranitelnými skupinami obyvatel.
Přípravek může být používán pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. hě zákona č.
326/2004 Sb., v platném zn ní.
Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu
ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady ĚESě č. 1107/2009 výlučn osoba
používající přípravek.

Stratos® Ultra
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