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Pomocný prostředek na ochranu rostlin 

 

SEPIRET
®
 PF 16 White 

 

 

 

Pomocný prostředek bílé barvy ve formě popraše ke zvýšení kvality namoření 

osiva řepky olejky. 
 

Účinné látky: 
hlinitokřemičitan draselný 560 g/kg 

neobsahuje pesticidní účinnou látku 
 
POZOR! 

S 2          Uchovávejte mimo dosah dětí 

S 13        Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 

S 20/21   Nejezte, nepijte a nekuřte při používání 

S 22 Nevdechujte prach 

S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem 

S 36/37  Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice  

 

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní 

prostředí 

 

Registrační číslo :   1719-0C 
 

Držitel rozhodnutí o zápisu pomocného prostředku: BECKER UNDERWOOD SAS, 

Z.I. En Jacca, 10 Chemin de la Plaine, 31770 Colomiers, Francie 

Výrobce: BECKER UNDERWOOD SAS, Z.I. En Jacca, 10 Chemin de la Plaine, 31770 

Colomiers - Francie 

Dovozce do ČR: Syngenta  Czech  s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5 - 

Stodůlky 

 

Balení a objem : 10 kg dvouvrstvý papírový pytel 

Číslo šarže: uvedeno na obalu 

Datum výroby: uvedeno na obalu 

 

Doba použitelnosti pomocného prostředku : při dodržení podmínek skladování v 

neporušených originálních  obalech je doba použitelnosti pomocného prostředeku 24 

měsíců od data výroby. Po projití doby použitelnosti nesmí být pomocný prostředek 

uváděn na trh. Lze jej použít v rámci podnikání, jestliže se vyšetřením odpovídajícího 

vzorku prokáže,  že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti  shodují s podmínkami při 

jeho registraci. Délku prodloužené doby použitelnosti stanoví držitel rozhodnutí o 

registraci a před uvedením na trh zajistí její vyznačení na obalech pomocného 

prostředku. 



Strana 2 (celkem 4) 

Verze: 21.9.2010  Sepiret PF 16 White 

 

Působení pomocného prostředku : Pomocný práškovitý prostředek Sepiret PF 16 

White se používá ke zlepšení kvality namoření osiva řepky olejky insekticidním a 

fungicidním mořidlem CRUISER OSR. Sepiret PF 16 White působí jako adhezivum, 

zlepšuje přilnutí aplikovaného mořidla CRUISER OSR, snižuje ztráty otěrem, urychluje 

dosušení namořeného osiva, zlepšuje sypnost čerstvě namořeného osiva a jeho finální 

vzhled. 

 

Návod k použití - indikace: 

 

Plodina Škodlivý 

organismus 

 

Dávkování, 

mísitelnost 

 

Ochranná 

lhůta 

(dny) 

Poznámka č. 

řepka 

olejka 

zlepšení kvality 

namořenosti osiva 

4 kg/t AT 1 

AT – ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní. 
 

Poznámka č. 1: 

Následná aplikace neředěného pomocného prostředeku na dostatečně vlhké osivo na 

konci moření osiva řepky přípravkem CRUISER OSR. CRUISER OSR  se aplikuje 

v dávce 15 litrů/1000 kg osiva. 

 

Technologie aplikace: 

Při aplikaci pomocného prostředku Sepiret PF 16 White je nutné, aby mořička byla 

vybavena schváleným příslušenstvím, např. aplikátorem práškového přípravku, které 

zaručí přesné a rovnoměrné dávkování a pokrytí povrchu již namořeného osiva 

pomocným prostředkem ve formě popraše. SEPIRET PF 16 White se neředí vodou a 

jeho dávka se přizpůsobí skutečné vlhkosti namořeného osiva, parametrům mořeného 

osiva a použitému typu mořičky s příslušenstvím. Aplikace formou popraše se provede 

ihned po ukončení moření přípravkem Cruiser OSR na čerstvě namořené ještě 

dostatečně vlhké osivo. Tomuto požadavku musí být příslušně přizpůsoben časový 

odstup mezi aplikacemi přípravku CRUISER OSR a pomocného prostředku SEPIRET 

PF 16 White.  

Po eventuálním předávkování pomocného prostředeku SEPIRET PF 16 White, ke 

kterému by např. mohlo dojít při následné aplikaci na nedostatečně vlhké namořené 

osivo, by se mohla neúměrně zvýšit prašnost namořeného osiva a ztráta pomocného 

prostředeku otěrem. 

 

Rizika fytotoxicity 

Je-li pomocný prostředek aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je 

velmi tolerantní k ošetřovaným plodinám. Nedoporučuje se aplikovat na naklíčené, 

popraskané, odřené nebo jinak poškozené osivo. Ošetřované osivo musí mít velmi dobré 

semenářské parametry. Před použitím pomocného prostředeku je vhodné ověřit vliv na 

klíčivost osiva v malém měřítku podle standardních metod testování klícivosti. Pokud se 

má vysévat již namořené přeskladňované osivo z minulé pěstební sezóny, je vždy nutné 

před výsevem ověřit klíčivost a vzcházivost osiva standardními postupy. 

Další informace o použití pomocného prostředku 

SEPIRET PF 16 White nemá přímé účinky proti škodlivým činitelům.  
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Před výsevem zkontrolujte a eventuálně příslušně upravte výsevní množství dle sypných 

vlastností ošetřeného osiva. 

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí 

Ošetřené osivo musí být správně vyseto a zahrnuto zeminou.  

 

Skladování: 

Pomocný prostředek  skladujte v originálních neporušených obalech, v suchých, dobře 

větratelných a uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, 

desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě od 0 °C do + 45 °C. Chraňte 

před  mrazem, vlhkem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů.  

 

Čištění aplikačního zařízení: 

Aplikační zařízení se asanuje 3% roztokem sody a omyje vodou, nebo se použije 

čistících prostředků. V případě použití čistících prostředků postupovat dle návodu 

k jejich použití. 

 

Likvidace obalů a zbytků:   

Prázdné obaly od pomocného prostředeku se po znehodnocení předají do sběru k 

recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně s teplotou 1200 °C-1400 °C ve druhém 

stupni a čištěním plynných zplodin. Případné zbytky pomocného prostředeku se po 

předchozím vsáknutí do hořlavého materiálu (pilin apod.) spálí ve spalovně stejných 

parametrů jako pro obaly.  

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : 

 

Ochranné prostředky při moření 

ochrana dýchacích orgánů není nutná 

ochrana očí a obličeje není nutná 

ochrana těla celkový ochranný oděv z textilního materiálu např. 

podle ČSN EN 14 605+A1 nebo podle ČSN EN 

13034+A1 nebo jiný ochranný oděv označený 

piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle 

ČSN EN 340 

ochrana hlavy není nutná 

ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice označené 

piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN 

EN 420 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN 

EN 374-1 

ochrana nohou Pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo 

plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20347 

 

Rovněž při jakékoli manipulaci s namořeným osivem je nezbytné používat gumové 

ochranné rukavice. Jestliže je moření prováděno v uzavřených objektech, je třeba zajistit 

dostatečné větrání. 

Namořené osivo musí být řádně označeno. Namořené osivo nesmí být použito ke 

konzumním nebo krmným účelům, smí být použito pouze k setí. 

Pytle od namořeného osiva musí být řádně označeny, nesmí být použity k jiným účelům 

a musí být zlikvidovány ve schválených zařízeních.  
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Při práci a po ní až do svlečení ochranného oděvu a důkladného umytí celého těla teplou 

vodou a mýdlem není dovoleno jíst, pít a kouřit.  

 

Bezpečnostní opatření po skončení práce: 

Důkladně se omyjte (sprcha, koupel, umytí vlasů). Vyměňte si oděv. Důkladně omyjte 

ochranné vybavení. Kontaminované vybavení důkladně omyjte roztokem sody nebo 

mýdlovým roztokem. 

 

Pomocný prostředek není hořlavý. 

Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, eventuálně pískem 

nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně a to formou jemného zmlžování, nikoliv 

silným proudem a pouze v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby 

kontaminovaná voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména aby 

nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů 

povrchových vod a nemohla zasáhnout půdu. 

 

Důležité upozornění : při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, 

neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin. 

 

První pomoc: 

Všeobecné pokyny:   

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte 

mu informace z této etikety / štítku nebo příbalového letáku.  

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: 

Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li jakékoli dýchací potíže, 

vyhledejte lékařskou pomoc / zajistěte lékařské ošetření. 

První pomoc při zasažení kůže: 

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou 

vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. 

První pomoc při zasažení očí:  

Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud 

možnou vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně 

vyhledejte lékařskou pomoc (zajistětě odborné lékařské ošetření). 

První pomoc při náhodném požití:  

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li 

křeče).  Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte šítek / etiketu 

popř. Obal přípravku nebo bezpečnostní list. 

 

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený 

pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první 

pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním 

střediskem v Praze: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402. 

 

Upozornění: 

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. 

Riziko za poškození vyplývající z  použití přípravku jinak než jak je uvedeno 

v přiložených pokynech nese spotřebitel. 

Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku 

výrobce neručí. 

  Registrovaná ochranná známka společnosti BECKER UNDERWOOD 


