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Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov 

FORCE  1.5 G 
 

Je granulovaný insekticídny produkt pre pôdne aplikácie s cieľom kontroly pôdnych škodcov. 

 

ÚČINNÁ LÁTKA: 

Tefluthrin 15 g/kg   

   
 

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok 

klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: tefluthrin CAS 79538-32-2 

 

OZNAČENIE PRÍPRAVKU: 

  

 

GHS07 GHS09  

 

Nebezpečenstvo 

 

H332 Škodlivý pri vdýchnutí. 

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie 

ľudí a životné prostredie. 

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. 

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 

P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho 

oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. 

P391 Zozbierajte uniknutý produkt. 

P501 Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnu skládku odpadu. 

 

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie 

v blízkosti povrchových vôd / zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest). 

 

Z3 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný. 

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo 

koncentrácie pre vtáky prijateľné. 

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý. 

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo 

koncentrácie je prijateľné pre populácie: dážďovky. 
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Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo 

koncentrácie je pre včely prijateľné. 

 

Uložte mimo dosah zvierat! 

Dodržte dávkovanie – max. 15 kg/ha! 

Pred použitím si prečítajte priložené pokyny! 

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ 

ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI. 

 

Výrobca : 

Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko 

 

Držiteľ registrácie a osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie: 

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava 

 

Reg. číslo ÚKSÚP:   07-05-0884 

 

Číslo výrobnej šarže:   uvedené na obale 

Dátum výroby:   uvedený na obale 

Balenie:   20 kg vrece papier, Al fólia, PE/PET/PA 

 

Na palety sa ukladá 40 resp. 50 kusov 20 kg vriec. Pri skladovaní sa palety nesmú stohovať! 

 

 FORCE je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company 

 

 

PÔSOBENIE  PRÍPRAVKU 

FORCE 1.5 G je granulovaný insekticíd určený na pôdnu aplikáciu. Produkt obsahuje účinnú látku 

- syntetický pyrethroid tefluthrin. Hmyz usmrcuje ako dýchací, dotykový a požerový jed. 

Pyrethroidy účinkujú na sodíkovom kanály v nervovom systéme hmyzu, kde narušujú prenos 

elektrických impulzov v nervovej bunke. Prípravok má rýchly účinok, pôsobí aj cez vzdušnú 

zložku pôdy, a silné reziduálne (repelentné) pôsobenie proti pôdnym škodcom . 

Tefluthrin nie je mobilný v rastline a v pôde. 

 

NÁVOD NA POUŽITIE  

Plodina Účel použitia Dávka na 

ha 

Dávka na 

100 m radu 

Ochranná 

doba 

Poznámka 

kukurica kukuričiar koreňový 

(Diabrotica virgifera)  

12 - 15 kg 75-100 g AT  

 

Poznámka 

FORCE 1.5 G zvyšuje spoľahlivosť účinku insekticídnych moridiel na pozemkoch so silným 

výskytom kukuričiara koreňového - obzvlášť v monokultúrach kukurice. 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU 
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Aplikácia do radu súčasne so sejbou kukurice so zapracovaním do pôdy. Dávkuje sa v suchej 

forme. Dávkovač prípravku je potrebné vykalibrovať pred použitím a skontrolvať dodržanie 

nastavenej dávky. 

 

Kompatibilita prípravku 

Neodporúčame žiadne tank-mix kombinácie prípravku FORCE 1.5 G s inými produktami. 

 

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI 

A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH 

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY 

Nie sú známe 
 

BEZPEČNOSTNÉ  OPATRENIA 

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné 

okuliare, respirátor proti prachu, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne iné 

komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. 

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a 

teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť ! 

Prípadne vzniknutý požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo 

zemminou. Vodu použite len výnimočne a to vo forme jemného zahmľovania v tých prípadoch, 

keď je dokonale zabezpečené aby kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikla do verejnej 

kanalizácie, do zdrojov spodných a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku 

pôdu. 

Upozornenie: pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri hasení môže 

dochádzať ku vzniku toxických splodín. 
 

PRVÁ  POMOC 

Po náhodnom požití. Postihnutému podajte niekoľko tabliet medicinálneho uhlia +0,5 litra vlažnej 

pitnej vody. Zvracanie nevyvolávajte! Vyhľadajte lekárske ošetrenie. 

Po nadýchaní. Prerušte prácu, opustite zamorený priestor, postihnutému zabezpečte pobyt na 

čistom vzduchu, pokoj na lôžku a teplo. 

Po zasiahnutí očí. Oči vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 15 minút a ihneď vyhľadajte 

lekárske ošetrenie. 

Po zasiahnutí pokožky. 

Odstráňte kontaminovaný odev a zasiahnuté miesta dobre umyte teplou vodou a mydlom. 

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu ihneď 

dopravte postihnutého k lekárovi a informujte ho o poskytnutej prvej pomoci a o prípravku, s 

ktorým postihnutý pracoval.  

V prípade potreby liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným 

centrom Bratislava, tel: 02/54 77 41 66. 

 

V prípade nebezpečia volajte:  

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938 

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093. 
 

SKLADOVANIE 
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Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, 

liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok v samostatných 

uzamykateľných, dobre vetrateľných a hygienicky čistých skladoch pri teplote od -10°C až +35°C. 

Chráňte pred priamym slnečným svetlom a vlhkom. Palety s prípravkom skladujte do maximálnej 

výšky 2 metre. Pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch je doba 

použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. 

 

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV 
Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. 

Zvyšky postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na ošetrenom pozemku, nesmú však 

zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd, alebo zneškodnite ako nebezpečný 

odpad. 

 

Právne normy 

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú 

zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


