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Pomocný prostředek na ochranu rostlin  
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. 

 

Obchodní název pomocného prostředku:   INPORO PS proti mšicím a sviluškám RTU  
  
Pomocný prostředek určený k podpoře zdravotního stavu, k ošetření okrasných rostlin proti sviluškám, 
puklicím, štítenkám a mšicím. 
 
Typ pomocného prostředku a typ působení pomocného prostředku:  
Formulační úprava:   kapalina k aplikaci bez ředění  
Typ působení pomocného prostředku: podpora zdravotního stavu  
 
Kategorie uživatelů:  NEPROFESIONÁLNÍ UŽIVATEL 
Název a množství účinné složky: dokusát sodný 3,3 g/l (0,33 % hm.) 
 
Označení pomocného prostředku:  
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. 
 
Držitel povolení: AgroBio Opava, s.r.o. Mostní 41/1 Skrochovice, 747 71 Brumovice 
Osoba odpovědná za konečné balení a označení pomocného prostředku na ochranu rostlin na trhu:  
AgroBio Opava, s.r.o. Mostní 41/1 Skrochovice, 747 71 Brumovice 
 
Evidenční číslo pomocného prostředku:  1811-2C  
Číslo šarže / datum výroby formulace: uvedeno na obalu 
Doba použitelnosti nebo Datum expirace: 2 roky od data výroba; teplota skladování +5°C až +30.°C   
  
Množství pomocného prostředku v obalu: HDPE láhev s rozprašovačem a pomocným prostředkem v 
množství 250 ml, 500 ml a 750 ml.  
 
Návod k použití - Rozsah povoleného použití: 
 

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  
 

podpora zdravotního stavu  
 

– podle návodu na použití  
 

- 

2) mšice, svilušky, 
puklice, štítenky  
4) do počátku skanutí  
 

(–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit 
 
Plodina, oblast použití  
 

Způsob aplikace  
 

Interval mezi aplikacemi 
 

okrasné rostliny  
 

postřik  
 

7 – 14 dnů  
 

Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše. 
 
Upřesnění použití: 
Pomocný prostředek by měl být aplikován po zjištění výskytu prvních škodlivých organismů. Aplikace by se 
měla provádět brzy ráno nebo pozdě večer, tj. před nebo po skončení letu včel, nejlépe při nízké vlhkosti 
vzduchu (bez deště), aby pomocný prostředek na rostlině rychle zaschl. Aplikujte na celou rostlinu ze 
vzdálenosti 30 cm tak, aby byla vlhká, ale netvořily se kapky. Opatrně zakryjte spodní část listu. Nepoužívejte 
pomocný prostředek na okvětní lístky. V případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení 
škodlivým organismem.  
 
Další omezení: 
Neznečišťujte vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem. Postřik provádějte vždy tak, aby nedošlo k 
zasažení dalších osob. Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku. Po práci si umyjte 
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ruce a postříkané části těla. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Při používání pomocného prostředku na 
ochranu rostlin nepoužívejte kontaktní čočky. 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky: 
Ochrana dýchacích orgánů:  není nutná  
Ochrana rukou:    gumové nebo plastové rukavice  
Ochrana očí a obličeje:   není nutná  
Ochrana těla:    není nutná  
Dodatečná ochrana hlavy:  není nutná  
Dodatečná ochrana nohou:  není nutná 
Společný údaj k OOPP: Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je nutné urychleně vyměnit. 
 
Informace o první pomoci: 
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: Umyjte zasaženou kůži vodou a mýdlem.  
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. Zasažené kontaktní čočky je třeba je 
zlikvidovat.  
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa čistou vodou.  
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o pomocném prostředku, 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: 
Pomocný prostředek skladujte v uzavřených neporušených originálních obalech, v suchých, chladných, dobře 
větratelných a uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, hořlavin, léků, 
desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě +5 °C až +30 °C. Chraňte před teplem, horkými 
povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Chraňte před slunečním 
zářením.  
 
Likvidace obalů a zbytků: 
Talkový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 
Nepoužitý pomocný prostředek nebo prázdný obal se zbytky odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu 
nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Zákaz opětovného použití obalu. 
 
Další údaje a upřesnění: 
Držitel rozhodnutí o povolení nepřebírá žádnou zodpovědnost za ztráty a škody způsobené nesprávným 
skladováním a použitím pomocného prostředku. 
Riziko za poškození vyplývající z  použití pomocného prostředku jinak než jak je uvedeno v této etiketě 
nese spotřebitel. 
Pomocný prostředek, u něhož 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 pomocného prostředku pro tento účel zajistí 
držitel povolení u laboratoře akreditované v členském státě Evropské unie. Držitel povolení je povinen 
prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu pomocného prostředku a tuto skutečnost oznámit Ústavu 
do 5 dnů ode dne provedení změny na obalu pomocného prostředku. 
 


