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Etiketa 

 

Přípravek na ochranu rostlin. Pro neprofesionální uživatele.     

   

Spruzit AF 

 

Spruzit AF je širokospektrální insekticidní postřikový přípravek ve formě kapaliny  k přímé 

aplikaci bez ředění (AL) proti savým a žravým škůdcům  na okrasných rostlinách. 

 

Účinná látka: pyrethriny 0,05 g/l (0,01 % hmot.), olej řepkový 8,25 g/l (0,83 % hmot.) 

Držitel rozhodnutí o povolení: W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, DE-31860 

Emmerthal, Německo 

Výrobce přípravku: W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, DE-31860 Emmerthal, 

Německo 

Právní zástupce v ČR: Zuzana Pavelková, Janovská 394, 109 00 Praha 10, +420604182947   

Evidenční číslo přípravku: 4527-2 

Balení: 250 ml, 500 ml, 1 l láhev HPDE,  s mechanickým rozprašovačem 

Čisté množství přípravku: 250 ml, 500 ml, 1 l 

Datum výroby: uvedeno na obalu 

Číslo šarže: uvedeno na obalu 

Doba použitelnosti:  2 roky od data výroby, teplota skladování + 5 oC až + 30 oC  

 

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 pro 

přípravky na ochranu rostlin a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu 

přípravku. 

 

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení 

Nebezpečné látky obsažené v přípravku: arabská guma 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P280 Používejte ochranné rukvice/ochranný oděv. 

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a 

životní prostředí. 

EUH208 Obsahuje arabskou gumu. Může vyvolat alergickou reakci. 

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení 

v blízkosti povrchových vod/ Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest). 

SPo 5 Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte. 

 

P ů s o b e n í  p ř í p r a v k u  

Spruzit AF je kontaktní insekticid, který obsahuje jako účinnou látku pyrethrin - extrakt z 
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květů kopretiny ve směsi s řepkovým olejem.  

Je to kapalina připravená k okamžitému použití jak venku, tak i uvnitř ve sklenících, zimních 

zahradách, bytech a kancelářích. Působí jak na dospělce, tak i na vajíčka a larvální stadia 

škůdců. Rostliny přípravek dobře snášejí a mají po aplikaci pěkně lesklé listy.  

Návod k použití 

Před použitím dobře protřepat! Rostliny se ošetřují od začátku výskytu škůdců.  Všechny 

zelené části rostlin včetně rubu listů důkladně postříkejte až do skanutí. Při postřiku dbejte na 

rovnoměrné pokrytí listů přípravkem tak, aby kapalina nestékala. Doporučuje se postřikovat 

časně ráno nebo večer, protože přípravek je nejúčinnější při nízkých teplotách. Při dopadu 

slunečních paprsků na listy bezprostředně po ošetření může dojít k poškození rostlin. 

Odkapávající přípravek může způsobit mastné skvrny, proto je třeba před aplikací podklad 

zakrýt. Ošetřených rostlin se dotýkejte až po zaschnutí přípravku. 

 

Rozsah povoleného použití 

Spruzit AF  

1)Plodina, 

oblast 

použití 

2) 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 

okrasné  

rostliny 

molice, 

třásněnky, mšice, 

svilušky, červci, 

puklice 

120 ml/m2 2 2) při zjištění 

výskytu 

4) do skanutí 

 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a 

sklizní. 

 

Plodina, 

oblast použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině 

okrasné rostliny postřik 8x 7 dnů 

 

Upřesnění dávkování pro okrasné rostliny: 

rostliny do 50 cm:  60 ml/ m2 

rostliny do 50 – 125 cm: 90 ml/ m2 

rostliny nad 125 cm:  120 ml/ m2 

 

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou 

látku ze skupiny pyrethrinů, po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným 

mechanismem účinku. 

Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní 

organismy. 

Přípravek neaplikujte na zahradách a sklenících, kde je používaná biologická ochrana. 

Při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.  

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. 
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Riziko pro uživatele je přijatelné, pokud cešlková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 

min. během jednoho dne. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. 

Opětovný vstup na ošetřovaný pozemek je možné po zaschnutí, ideálně však až druhý den. 

 

Vzhledem k množství druhů a odrůd okrasných rostlin se doporučuje úpřed jejich provozním 

ošetřením ověřit citlivost v daných podmínkách na malé části porostu nebo menším počtu 

rostlin. 

 

Osobní ochranné pracovní prostředky: 

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná  

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice 

Ochrana očí a obličeje: není nutná 

Ochrana těla: ochranný oděv, nepromokavý plášť nebo turistickou pláštěnku 

Dodatečná ochrana hlavy: není nutná 

          kapuce, čepice se štítkem nebo klobouk v případě ručního        

                                           postřiku – ve výšce hlavy nebo směrem nahoru 

Dodatečná ochrana nohou: ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) s ohledem    

                                            na práci v zahrádkářském terénu 

Poškozené ochranné prostředky (např. protržené rukavice) je třeba vymměnit. 

Ochranný oděv vyperte, respektive důkladně očistěte ty ochranné prostředky, které nelze 

prát. 

Po ukončení práce ve skleníku /fóliovníku opusťte ošetřované prostory! 

Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do 

důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.    

 
Pokyny pro první pomoc 

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte 

lékaře.  

První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. 

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky 

umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. 

První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody a 

současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. 

Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.  

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Při 

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

poskytněte mu informace z etikety a o poskytnuté první pomoci. 

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

informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402. 

 

Skladování 

Přípravek se skladuje v originálních neporušených obalech při teplotě  + 5 oC až + 30 oC. 

Přípravek uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem a 

přímým slunečním svitem. 
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Likvidace obalů a zbytků 

Zákaz opětovného použití obalu. Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy 

se naředí 1:5 vodou a bezezbytku vystříkají na ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout 

zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod. 

Prázdné obaly od přípravku se předají do sběru k recyklaci nebo se likvidují jako komunální 

odpad. Přípravek ani prázdné obaly se nesmí dostat do vodotečí nebo do kanalizace. 

 

 

Zaručujeme kvalitu našich výrobků prodávaných v originálním obalu. Za škody vzniklé 

neodbornou nebo zakázanou aplikací či skladování neručíme. 

 


