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EtheGUARD
Růstový ReguLátoR ve formě rozpustného koncentrátu mísitelného s vodou ke zvýšení odolnosti obilovin proti poléhání.

PRoFesIoNáLNÍ uŽIvAteL 
Název a množství účinné látky: ethefon 480 g/l (39,5 %) 
Název nebezpečné látky: ethefon 

H290 Může být korozivní pro kovy.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
P260 Nevdechujte páry, mlhu, aerosoly. 
P264 Po manipulaci důkladně omyjte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/
ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): 
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. 
Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte).
P332+P313 PŘI PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE: Vyhledejte 
lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut 
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 
STŘEDISKO/lékaře. 
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím 
vyperte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý 
vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 
euH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest.
euH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se 
vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
sP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. 
(Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových 
vod/zabraňte kontaminaci vod splachem z farem 
a z cest.) Přípravek není vyloučen z použití v ochranném 
pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod. 

DRŽIteL PovoLeNÍ / osoBA oDPovĚDNá 
ZA KoNeČNÉ BALeNÍ A oZNAČeNÍ NeBo 
ZA KoNeČNÉ oZNAČeNÍ PŘÍPRAvKu 
NA oCHRANu RostLIN NA tRHu 
Société Francière de Pontarlier, 11, Boulevard 
de la Grande Thumine, Parc d´Ariane – Bât B, 
F-13090 Aix en Provence, Francie.

evIDeNČNÍ ČÍsLo PŘÍPRAvKu 
5105-2.

ČÍsLo ŠARŽe / DAtuM výRoBY FoRMuLACe 
uvedeno na obalu.

DoBA PouŽIteLNostI
2 roky od data výroby; teplota skladování +5 
až +30 °C. Chraňte před mrazem.
Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, 
lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se 
prokáže na základě analýzy odpovídajícího 
vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti 
se shodují s vlastnostmi, na jejichž základě 
bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory 
přípravku pro tento účel zajistí držitel povolení 
u laboratoře akreditované v členském státě 
Evropské unie. Držitel povolení je povinen 
prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit 
na obalu přípravku a tuto skutečnost oznámit 
Ústavu do 5 dnů ode dne provedení změny 
na obalu přípravku.

MNoŽstvÍ PŘÍPRAvKu v oBALu
5 l v HDPE kanystru se šroubovým uzávěrem.

PŘÍPRAveK NA oCHRANu RostLIN 
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

NeBeZPeČÍ



EtheGUARD
ZPůsoB PůsoBeNÍ
EtheGUARD je růstový regulátor, který snadno vniká do  pletiv rostlin, kde stimuluje bio-
syntézu ethylenu, který společně s  jinými hormony zkracuje stonek a  stimuluje syntézu 
zpevňujících látek (jako lignin a celulosu). Zkracuje délku stébla a zvyšuje odolnost obil-
niny vůči poléhání.

OL – ochranná lhůta je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední 
aplikace a sklizní.
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) 
a sklizní.

uPŘesNĚNÍ PouŽItÍ
Pšenice ozimá:  BBCH 37–45.
Ječmen ozimý:  BBCH 32–39, 
 pro dosažení maximální redukce výšky plodiny aplikujte v BBCH 37–39.
Ječmen jarní:  BBCH 32–49, 
 pro dosažení maximální redukce výšky plodiny aplikujte v BBCH 39.
Aplikujte na raně vyseté plodiny, a na plodiny, u kterých je předpoklad vysoké pravděpodob-
nosti poléhání. Neošetřujte porosty oslabené nebo poškozené, např. půdními/meteorologic-
kými faktory – nelze vyloučit v souvislosti s použitím přípravku výskyt závažných vedlejších 
účinků, např. růst vedlejších odnoží, poruchy vývoje klasů a zrn. Pěstování následných plo-
din je bez omezení. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

oCHRANNÉ vZDáLeNostI A JINá oPAtŘeNÍ A oMeZeNÍ s oHLeDeM NA oCHRANu 
ZDRAvÍ LIDÍ, NeCÍLovýCH oRgANIsMů A sLoŽeK ŽIvotNÍHo PRostŘeDÍ 
SP1 – Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení 
v blízkosti povrchových vod/zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.) 
Ochranná pásma vod – Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně 
zdrojů podzemních a povrchových vod.

PŘÍPRAvA APLIKAČNÍ KAPALINY
Odměřená dávka přípravku se vlije do nádrže aplikačního zařízení předem naplněné do po-
loviny vodou a za stálého míchání se doplní na stanovený objem. Případně se použije před-
míchávací zařízení, pokud je jím stroj vybaven. Během aplikace zajistit stálé míchání. Apli-
kační kapalinu připravovat bezprostředně před aplikací, nepřipravovat do  zásoby, doba 
mezi mícháním a použitím by neměla být delší než 4 hodiny. 

ČIŠtĚNÍ ZAŘÍZeNÍ PRo APLIKACI PŘÍPRAvKů
Po aplikaci přípravku vypláchněte nádrž, rozvod kapaliny a  trysky čistou vodou. Vypusťte 
a celé zařízení znovu důkladně propláchněte čistou vodou. V případě použití čisticích pro-
středků postupujte podle návodu na  jejich použití. Trysky a  sítka musejí být čištěny od-
děleně.

NávoD K PouŽItÍ

DávKA voDY A MAXIMáLNÍ PoČet APLIKACÍ

osoBNÍ oCHRANNÉ PRACovNÍ PRostŘeDKY
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná.
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická ne-
bezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN ISO 374-1.
Ochrana očí a obličeje: ochranný štít nebo bezpečnostní ochranné brýle podle ČSN EN 166.
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 „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 
13688.
Dodatečná ochrana hlavy: není nutná.
Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové ho-
línky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347.

INFoRMACe o PRvNÍ PoMoCI
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lé-
kaře a poskytněte mu informace z této etikety. Pokud z jakýchkoli příčin došlo k bezvědo-
mí nebo výskytu křečí, umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, kontrolujte 
životně důležité funkce a nenechte prochladnout. Nepodávejte nic ústy, jestliže je postiže-
ný v bezvědomí nebo má křeče. Bezvědomému vždy zajistěte okamžitě lékařskou pomoc.
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení. Vyhle-
dejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu nebo bezpečnostní list.
První pomoc při nadýchání: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i  duševní klid. Přetrváva-
jí-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc. První pomoc při zasažení očí: Ihned vy-
mývejte proudem (velkým množstvím) vlažné čisté vody při násilím široce rozevřených víč-
kách alespoň po dobu 15 min., vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny (a pokud je lze vy-
jmout snadno), pokračujte ve vyplachování. Při přetrvávajícím podráždění vyhledejte lékař-
skou pomoc. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu použít a je třeba je zlikvidovat. 
Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv, zasažené části pokožky umyj-
te pokud možno mýdlem a teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Při přetrvávajícím po-
dráždění vyhledejte lékařskou pomoc.
Při vyhledávání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pra-
coval a  o  poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i  event. následnou tera-
pii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem – telefon nepřetržitě: (+420) 
224 919 293 nebo (+420) 224 915 402 (www.tis-cz.cz).

sKLADováNÍ
Přípravek skladujte v  uzavřených originálních obalech v  uzamčených, suchých a  větra-
telných skladech odděleně od  potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a  obalů 
od těchto látek při teplotách +5 až +30 °C. Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým sluneč-
ním svitem. Výrobce nepřebírá záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku.

LIKvIDACe oBALů A ZBYtKů
Případné zbytky aplikační nebo oplachové kapaliny se naředí cca 1:5 vodou a bezezbyt-
ku vystříkají na ošetřovaném pozemku; nesmějí zasáhnout zdroje podzemních ani recipi-
enty povrchových vod. Použité obaly od přípravku se nesmějí používat k jinému úče-
lu! Prázdné obaly se 3x vypláchnou vodou a po znehodnocení se předají oprávněné oso-
bě k  odstranění. Případné nepoužité zbytky přípravku se rovněž předají oprávněné oso-
bě k odstranění. 

DALŠÍ ÚDAJe A uPŘesNĚNÍ

výrobce přípravku
Société Financiere de Pontarlier, (SFP), 11, Boulevard de la Grande Thumine,  
Parc d’Ariane – Bât B, 13090 Aix en Provence, France,  
tel.: +33 (0) 4 42 52 72 11, fax: +33 (0) 4 42 52 68 52, e-mail: sandranicolle@sfprd.fr

Distributor v ČR
SOUFFLET AGRO a.s., Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov, Česká republika,
tel. (+420) 582 328 320

Plodina,
oblast použití

Škodlivý organismus,
jiný účel použití

Dávkování,
mísitelnost

oL
(dny)

Pšenice ozimá Zvýšení odolnosti proti poléhání. 0,75 l/ha AT

Ječmen ozimý Zvýšení odolnosti proti poléhání. 1 l/ha AT

Ječmen jarní Zvýšení odolnosti proti poléhání. 0,5 l/ha AT

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob 
aplikace

Max. počet 
aplikací v plodině

Pšenice ozimá, ječmen ozimý, 
ječmen jarní 200–400 l/ha Postřik 1x


