ČR - Státní rostlinoléka ská správa, organizační složka státu
SEKCE P ÍPRůVK Nů OCHRůNU ROSTLIN

ODBOR KOORDINůCE HODNOCENÍ

Korespondenční adresa: Zem d lská 1a, 613 00 BRNO

Č. j. SRS 011787/2013
ze dne 6. 3. 2013

Na ízení Státní rostlinoléka ské správy o rozší ení povolení na menšinová použití
Státní rostlinoléka ská správa (dále jen „SRS“) jako správní ú ad podle § 72 odst. 4 písm.
e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinoléka ské péči a o zm n n kterých souvisejících zákon ,
ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon “), tímto
povoluje
podle čl. 51 na ízení odst. 2 na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200ř
(„dále jen „na ízení EP“)
rozší ení povolení na menšinová použití

p ípravku Pirimor 50 WG č. 4408-0
následujícím zp sobem:
Čl. 1
1) Rozsah použití p ípravku:
1)Plodina,
Oblast použití.
maliník,
ostružiník

2) Škodlivý
organismus,

Dávkování,
mísitelnost

OL

0,5 kg/ha

7

3) Poznámka

jiný účel použití
mšice

Max. 2x za rok, na začátku výskytu, podle signalizace.
Dávka vody: 200-1000 l/ha
K zabrán ní vzniku rezistence neaplikujte tento p ípravek stále po sob bez p erušení ošet ením
jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organism
tryska
tryska
50 %
75 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organism [m]
Maliník, ostružiník
6
6
6
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IČ: 65349563
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Státní rostlinoléka ská správa v rámci rozší ení povolení p ípravku

Pirimor 50 WG č. 4408-0
na menšinová použití není ve smyslu čl. 51 odst. 5 na ízení EP odpov dna za rizika spojená
s nedostatečnou účinností p ípravku nebo jeho p ípadnou fytotoxicitou. Ve smyslu p edm tného
ustanovení nese tato rizika výlučn osoba používající p ípravek.
2) Závazné podmínky pro zacházení s p ípravkem podle p ílohy č. 6 a 7 vyhlášky č. 402/2011
Sb.:
a) Označení z hlediska speciálních rizik:
R 20 Zdraví škodlivý p i vdechování.
R 25 Toxický p i požití.
R 36 Dráždí oči.
R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy. M že vyvolat dlouhodobé nep íznivé
účinky ve vodním prost edí.
b) Pokyny pro bezpečné zacházení:
S 13 Uchovávejte odd len od potravin, nápoj a krmiv.
S 20/21 Nejezte, nepijte a neku te p i používání.
S 26 P i zasažení očí okamžit d kladn vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou
pomoc
S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn ny bezpečným zp sobem.
S 36/37/3ř Používejte vhodný ochranný od v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obličejový štít.
S 45 V p ípad nehody nebo necítíte-li se dob e, okamžit vyhledejte léka skou pomoc
(je-li možno, ukažte toto označení)
S 61 Zabra te uvoln ní do životního prost edí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní
listy.
c) Další označení z hlediska zdraví lidí:
Z hlediska ochrany zdraví lidí žádné.
3) Omezení daná vyhláškou č. 288/2003 Sb. v platném zn ní: --4) Další označení p ípravku dle zákona č. 326/2004 Sb., v platném zn ní, dle vyhlášky č.
327/2012 Sb., zákona č. 350/2011 Sb. a na ízení Komise (EU) č. 547/2011:
a) Označení p ípravku z hlediska rizik pro zdraví lidí a pro necílové organismy a životní
prost edí:
SP 1 Neznečiš ujte vody p ípravkem nebo jeho obalem. / Nečist te aplikační za ízení
v blízkosti povrchové vody. / Zabra te kontaminaci vod splachem z farem a
z cest.
OP II.st. P ípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupn zdroj
povrchové vody.
Zvláš nebezpečný pro včely.
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SPe8: Za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovač neaplikujte na kvetoucí
plodiny. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní p i vyhledávání
potravy. Neaplikujte, jestliže se na pozemku vyskytují kvetoucí plevele.
Další požadavky na ochranu včel viz Vyhláška č. 327/2012 Sb.
P ípravek nevyžaduje specifická opat ení z hlediska ochrany ptactva, suchozemských
obratlovc , necílových členovc , p dních mikroorganism , p dních makroorganism a
necílových rostlin.
SPo2 Celý ochranný oblek po použití vyperte.
SPo5 Ošet ený prostor (skleník) p ed vstupem d kladn vyv trejte.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člov ka a životní
prost edí.
b) Informace o poskytnutí první pomoci p i zasažení člov ka p ípravkem:
Všeobecné pokyny: Pokud z jakýchkoli p íčin došlo k bezv domí nebo výskytu k ečí,
umíst te postiženého do stabilizované polohy na boku a kontrolujte životn d ležité
funkce. Bezv domému, nebo p i výskytu k ečí, nepodávejte nic ústy. K bezv domému
vždy p ivolejte léka skou pomoc.
P íznaky otravy karbamáty: Obvykle se objevují do 30 minut až 2 hodin. Jsou shodné
s otravou organofosfáty. M že se objevit slzení, slin ní, zvracení, bolesti b icha,
pr jem, zúžení zornic, zpomalení tepu, svalové záškuby, k eče, svalová slabost,
dezorientace, neklid, v krajním p ípad bezv domí a útlum dýchání.
Okamžitá léka ská pomoc a zvláštní ošet ení p i otrav karbamáty: Okamžitá
léka ská pomoc je nutná. O použití terapie rozhoduje léka . ůntidotem, které aplikuje
léka , je atropin.
První pomoc p i nadýchání p i aplikaci: P erušte práci, opus te zamo ený prostor,
zajist te t lesný i duševní klid, chra te postiženého p ed chladem. Objeví-li se
známky otravy karbamáty, zajist te léka skou pomoc.
První pomoc p i zasažení k že: Odložte kontaminovaný od v, prstýnky, náramky.
Protože k že snadno absorbuje karbamáty, sejm te i obuv, byla-li zasažena. Zasažené
části pokožky včetn neht , pop . vlas , jsou-li zasaženy, opakovan umyjte pokud
možno teplou vodou a mýdlem. Kontakt se zasaženými částmi od vu p edstavuje riziko
pro zachránce.
První pomoc p i zasažení očí: Odstra te kontaktní čočky, pokud je postižený používá.
P i otev ených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky - čistou tekoucí
vodou, nejlépe pokojové teploty. P etrvávají-li p íznaky (zarudnutí, pálení, pocit cizího
t lesa v oku, špatné vid ní) 15 minut po vymývání zajist te odborné léka ské ošet ení.
První pomoc p i náhodném požití: Pokud je postižený p i v domí a nemá-li k eče,
uklidn te jej a dejte vypít asi ½ L vody, podejte aktivní uhlí v dávce 1 g/kg váhy
(v tšinou pro dosp lé 60-ř0 g, pro d ti 25-50 g), a to nejpozd ji do jedné hodiny po
expozici. Zvrací-li postižený, umíst te jej do stabilizované polohy na boku (hlava níže
než boky), aby nedošlo k vdechnutí zvratk . Okamžit vyhledejte léka skou pomoc
a ukažte štítek / etiketu pop . obal p ípravku nebo bezpečnostní list.
P i vyhledání léka ského ošet ení informujte léka e o p ípravku, se kterým postižený
pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V p ípad pot eby lze další postup p i první
pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním
st ediskem: Telefon nep etržit : 224 919 293 nebo 224 915 402.
5) Doba použitelnosti: 24 m síc od data výroby
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za podmínek: P ípravek skladujte pouze v uzav ených originálních a neporušených
obalech v chladu, v dob e v tratelných a uzav ených skladech p i
teplotách +5 až +30°C, odd len od potravin, krmiv, hnojiv,
dezinfekčních prost edk a obal od t chto látek. P ípravek chra te p ed
vlhkem, mrazem a p ímým slunečním zá ením.
6) Varovná označení p ípravku:
6.1 z hlediska vlivu na zdraví lidí:
výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností podle p ílohy č. 5
vyhlášky č. 402/2011 Sb.:
Piktogram náležející slovnímu označení toxický včetn tohoto označení.
6.2 z hlediska vlivu na životní prost edí:
výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností podle p ílohy č. 5
vyhlášky č. 402/2011 Sb.:
Piktogram náležející slovnímu označení nebezpečný pro životní prost edí, včetn
tohoto označení.
7) Závazné označení p ípravku podle p ílohy I Na ízení Komise (EU) č. 547/2011, kterým se
provádí na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009:
P ed použitím si p ečt te p iložené pokyny.
8) Osobní ochranné pracovní prost edky p i p íprav a aplikaci p ípravku:
Osobní ochranné pracovní prost edky p i p íprav a aplikaci p ípravku:
ochrana dýchacích orgán
není nutná. Pokud zam stnavatel rozhodne o provád ní práce, p i
které je vyšší nebezpečí expozice Pirimoru 50 WG (nap . p i práci
v uzav ených sklenících) použije se vhodný typ masky nap .
filtrační polomaska proti částicím s integrovanou vrstvou
z aktivního uhlí podle ČSN EN 14ř+ů1, nebo polomaska bez
vdechovacích ventil a s vym nitelnými filtry na ochranu proti
plyn m nebo proti plyn m a částicím podle ČSN EN 1827+A1
s vhodnými filtry podle ČSN EN 143.
ochrana rukou
gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro
chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem
podle p ílohy ů k ČSN EN 374-1.
ochrana očí a obličeje
ochranný štít, ochranné brýle nebo bezpečnostní ochranné brýle
podle ČSN EN 166.
ochrana t la
celkový pracovní/ochranný od v z textilního materiálu nap . podle
ČSN EN 14605+ů1 nebo podle ČSN EN 13034+ů1 nebo jiný
ochranný od v označený piktogramem „ochrana proti
chemikáliím“ podle ČSN EN 340.
dodatečná ochrana hlavy
není nutná.
dodatečná ochrana nohou
pracovní nebo ochranná obuv (nap . gumové nebo plastové
holinky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s
ohledem na práci v zem d lském terénu)
Společný údaj k OOPP:

Poškozené OOPP (nap . protržené rukavice) je t eba urychlen
vym nit.

Po skončení práce, až do odložení ochranného / pracovního od vu a dalších OOPP a do
d kladného umytí nejezte, nepijte a neku te.
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Pokud není používán ochranný od v pro jedno použití, pak pracovní/ochranný od v a OOPP
p ed dalším použitím vyperte, resp. očist te, pop . postupujte podle doporučení výrobce t ch
OOPP, které nelze vyprat. U textilních prost edk se p i jejich praní/ošet ování/čišt ní i te
piktogramy/symboly podle ČSN EN ISO 375Ř, umíst nými zpravidla p ímo na výrobku.
Čl. 2
Toto na ízení SRS o rozší ení povolení na menšinová použití podle čl. 51 odst. 2 na ízení EP
nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se považuje den jeho
vyv šení na ú ední desce Ministerstva zem d lství.
Doba platnosti na ízení se stanovuje na dobu shodnou s dobou platnosti povolení p ípravku
Pirimor 50 WG (reg. č. 440Ř-0)

V Praze dne 11. 3. 2013
Bc. Zden k Mach
editel Státní rostlinoléka ské správy
datum vyv šení na ú ední desce SRS: 12. 3. 2013
datum vyv šení na ú ední desce MZe: 12. 3. 2013
datum sn tí z ú ední desky SRS: 28. 3. 2013
datum sn tí z ú ední desky MZe: 28. 3. 2013
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