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PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN 
 

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. 

 

SYMETRA® 
 

Typ přípravu a typ působení přípravku:  

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně řepky olejky proti 

hlízence obecné. 
 

Kategorie uživatelů:  

Pouze pro profesionální uživatele 
 

Název a množství účinné látky: 

azoxystrobin 200 g/l (17,9 %) 

isopyrazam 125 g/l (11,2 %) 
 

Označení přípravku: 

          
 

NEBEZPEČÍ 
 

H302 Zdraví škodlivý při požití. 

H331 Toxický při vdechování. 

H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

  

P261 Zamezte vdechování aerosolů. 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový 

štít. 

P304+P340+ 

P311 

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej 

v klidu v poloze usnadňující dýchání. Volejte TOXIKOLOGICKÉ 

INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

P391 

P403+P233 

Uniklý produkt seberte. 

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

P501 Odstraňte obal a obsah  předáním oprávněné osobě. 

  

EUH208 

 

EUH401 

Obsahuje isopyrazam, modifikovaný alkylpolyglykolether a 1,2-

benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. 

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské 

zdraví a životní prostředí.  

  

SP 1   

 

Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační 

zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem 

http://www.safetyshop.cz/data/products/01349_5y9pxbdq.gif
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SPo 2 

 

SPa 1 

z farem a z cest). 

 

Veškerý ochranný oděv po použití vyperte. 

 

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který 

obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny 

SDHI (např. bixafen, boskalid, karboxin, fluopyram, isopyrazam) nebo 

účinnou látku typu QoI (strobiluriny, famoxadon a fenamidon) vícekrát 

než 2x za vegetační sezónu. 

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který 

obsahuje účinnou látku ze skupiny SDHI nebo účinnou látku typu QoI 

jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. 

Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití. 

 

Držitel povolení: Adama CZ s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, Česká republika, tel: 

241 930 644 
 

Právní zástupce: Adama CZ s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, Česká republika, tel: 

241 930 644 
 

Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku na 

ochranu rostlin na trhu: Adama CZ s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, Česká 

republika, tel: 241 930 644 

 

Evidenční číslo přípravku: 4968-1  

 

Číslo šarže/Datum výroby formulace: uvedeno na obalu 

 

2D kód: uvedeno na obalu 

 

Doba použitelnosti: při dodržení stanovených podmínek skladování v neporušených 

originálních obalech 3 roky od data výroby 

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. 

 

Množství přípravku v obalu: HDPE kanystr se šroubovým uzávěrem a s přípravkem 

v množství 5 l, 10 l a 20 l  

 

Způsob působení: 

Přípravek SYMETRA je fungicidní přípravek osahující účinné látky isopyrazam 

a azoxystrobin.  

Isopyrazam působí jako SDH inhibitor (FRAC group 7 carboxamid), inhibuje transport 

elektronů při dýchání mitochondrií. Má především protektivní účinek. Vykazuje 

biochemickou aktivitu proti širokému spektru houbových chorob. 

Azoxystrobin z chemické skupiny ß - methoxyakrylátů (strobilurinové deriváty, QoI 

fungicidy) zastavuje při dýchání mitochondrií transport elektronů mezi cytochromem b a 

cytochromem c1. Azoxystrobin se vyznačuje protektivními, kurativními, eradikativními, 
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translaminárními a systémovými vlastnostmi. Zabraňuje klíčení spor a inhibuje růst mycelia. 

Jedná se o širokospektrý fungicid. Listová plocha ošetřených porostů je delší dobu zelená 

(„zelený efekt“).  

 

Návod k použití: 

 

Plodina,  

oblast použití 

 

Škodlivý  

organismus, jiný 

účel použití  

Dávkování, 

mísitelnost  

 

OL 

(dny) 

Poznámka  

1) k plodině  

2) k ŠO  

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování  

5) Umístění  

6) Určení 

sklizně  

řepka olejka hlízenka obecná 1 l/ha AT 1) od: 61 BBCH,      

    do: 69 BBCH  

 

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. 

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v 

plodině 

řepka olejka  100 - 400 l/ha postřik 1x 

 

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009: 
 

Plodina,  

oblast použití 

 

Škodlivý  

organismus, jiný 

účel použití  

Dávkování, 

mísitelnost  

 

OL 

(dny) 

Poznámka  

1) k plodině  

2) k ŠO  

3) k OL 

4) Pozn. k 

dávkování  

5) Umístění  

6) Určení 

sklizně  

řepka olejka  
verticiliové 

vadnutí 

1 l/ha AT 1) od: 61 BBCH,      

    do: 69 BBCH  

 

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. 
 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v 

plodině 

řepka olejka  200 - 400 l/ha postřik 1x 
 

Upřesnění použití: 

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.  

Přípravek je nutno aplikovat tak a za takových podmínek, aby byl vyloučen únik a zasažení 

jakýchkoliv okolních porostů. 
 

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, 

necílových organismů a složek životního prostředí: 

 

Plodina bez redukce 
tryska 

50 % 

tryska 

75 % 

tryska 

90 % 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]  

řepka olejka  5 4 4 4 
 

OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů 

povrchových vod. 
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Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), 

jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 5m. 

 

Další omezení: 

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.  

Vstup na ošetřené pole je možný až druhý den po aplikaci.  

 

Příprava aplikační kapaliny:  

Odměřené množství přípravku se za stálého míchání vlije do nádrže aplikačního zařízení 

naplněné do poloviny vodou, dobře se promíchá a doplní na stanovený objem. 

 

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků: 

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte 

postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou (minimálně 5 % 

objemu nádrže postřikovače) dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku. 

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně 

ošetřovaných rostlin. 

 

Osobní ochranné pracovní prostředky: 
 

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP):  

ochrana dýchacích orgánů při běžné činnosti (skladování, ředění) se nepředpokládá, 

výjimečně při práci za nedostatečného větrání - vhodný typ 

masky nebo polomasky proti plynům a parám podle ČSN EN 

136 a podle ČSN EN 143 s vyměnitelnými filtry (např. typu 

A) podle ČSN EN 1827+A1. 

ochrana očí a obličeje není nutná 

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 / grafickou značkou „ochrana proti 

chemikáliím“ podle ČSN EN 340 / resp. ČSN EN ISO 13688. 

dodatečná ochrana hlavy 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 374-1 

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 třeba vyměnit 

 

Důkladně se omyjte (sprcha, koupel, umytí vlasů). Vyměňte si oděv. Důkladně omyjte 

ochranné vybavení. Kontaminované vybavení důkladně omyjte vodou nebo mýdlovým 

roztokem. 

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení 

ochranného/pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí. Pokud není používán 

ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv a OOPP před dalším použitím 

vyperte.  

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

 

Informace o první pomoci: 

Všeobecné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (bolesti hlavy; nevolnost, 

slzení, zarudnutí, pálení očí; přetrvávají-li dýchací potíže nebo podezření na alergickou reakci 

apod.) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku, 

příbalového letáku nebo bezpečnostního listu. Pokud došlo k nepravidelnému dýchání či 

bezvědomí, umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku a kontrolujte životně 

důležité funkce. Přivolejte lékařskou pomoc. 

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci. Přejděte nebo přeneste 

postiženého mimo ošetřovanou oblast. Zajistěte tělesný i duševní klid a přívod čerstvého 

vzduchu. Chraňte před chladem. 

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: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, 

současně vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé 

tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. 

První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení. Pokud 

je postižený při vědomí, uklidněte jej a dejte vypít asi ½ L nejlépe vlažné vody se lžičkou 

tekutého mýdla a práškovým nebo rozdrceným aktivním uhlím, odpovídajícím asi 5 tabletám. 

Větší množství vody není vhodné, protože v případě, že ke zvracení nedojde, usnadní voda 

rozpuštění a vstřebání látky rozpustné ve vodě. Zvrací-li postižený, umístěte jej do 

stabilizované polohy na boku (hlava níže než boky), aby nedošlo k vdechnutí zvratků. 

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, 

poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první 

pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat 

s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 

224 915 402.   

 

Skladování: 

Přípravek skladujte v originálních neporušených obalech, v suchých, dobře větratelných 

a uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních 

prostředků a obalů od těchto látek při teplotě od +5 °C do + 35 °C. Chraňte před mrazem, 

vlhkem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů.  

 

Likvidace obalů a zbytků:   

Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se zředí vodou v poměru 1:5 a beze zbytku 

vystříkají na ošetřeném pozemku. Zbytky nesmějí zasáhnout zdroje podzemních a recipienty 

povrchových vod. Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení 

předají do sběru k recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené dvojstupňovým 

spalováním s teplotou 1 200 °C -1 400 °C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin. 

Stejným způsobem je po nasáknutí do vhodného materiálu (piliny) nutno likvidovat 

nepoužitelné zbytky přípravku. 

 

Další údaje a upřesnění: 

Riziko za poškození vyplývající z faktorů ležících mimo dosah kontroly výrobce nese 

spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku 

výrobce neručí.  
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Je-li přípravek aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je tolerantní 

k ošetřovaným rostlinám.  

 

 registrovaná ochranná známka společnosti ADAMA Agricultural Solutions Ltd., Izrael 


