
PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN 

 
 

Trebon TM 10 F   
 

Insekticidní postřikový přípravek ve formě emulze olej ve vodě k hubení obaleče jablečného a pilatky jablečné na 
jabloních, blýskáčka řepkového v řepce, kohoutků v obilovinách a škodlivého hmyzu v lesních porostech.   

 
Účinná látka: Etofenprox (ISO)  100 g/l (9,7 hm%) tj. [2-(4-ethoxyfenyl)-2-methylpropyl] (3-fenoxy-benzyl) 

ether (IUPAC) 
 
  
 
 
 
 
 

nebezpečný pro 
životní prostředí 

 
 
POZOR! 
Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití 
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 
 
Uchovávejte mimo dosah dětí 
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání 
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 
Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody 
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít 
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy 
Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo 
označení 
 
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti 

povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). 
 
Přípravek je pro včely škodlivý.  
Přípravek je pro ryby a ostatní vodní organismy jedovatý. 
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.  
 

  
Číslo povolení:    3706 - 1 
Držitel rozhodnutí o povolení:   MITSUI Chemicals Agro Inc., Japonsko  
Výrobce:   MITSUI Chemicals Agro Inc., Japonsko 
Právní zástupce v ČR a adresa:   Arysta LifeScience Czech s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 

 
Balení a objem:  5 l HDPE kanystr  
Datum výroby:  uvedeno na obalu  
Datum expirace:  uvedeno na obalu. 
Číslo šarže:  uvedeno na obalu 
 
Doba použitelnosti: při správném skladování v původních neporušených obalech je doba použitelnosti 

24 měsíců od data výroby. 
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 a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku. 
 
Působení přípravku: Trebon 10 F obsahuje 100 g/l účinné látky etofenprox, která patří chemicky do skupiny 

pyrethroidů. Trebon 10 F hubí škůdce jako dotykový a požerový jed. 
 



Návod na použití – indikace: 

 
INDIKACE 

APLIKAČNÍ  DÁVKA  
 (kg/ha, l/ha, %) 

 

OCHRANNÁ 
LHŮTA 
(dny) 

 
Poznámky 

Plodina, 
oblast použití 

Škodlivý 
organismus 

Přípravku Vody  Adjuvantu - - 

Jabloně  obaleč jablečný  0,05 % 1000  l - 28 (1) 

Řepka olejná  blýskáček řepkový  0,4 l dle technologie - do rozkvětu  

Pšenice, ječmen 
  

kohoutci    
 

0,4 l dle technologie - do metání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Smrk 

Borovice  
Dub 
Lesní dřeviny  

pilatky 
hřebenule 
obaleči, píďalky  
volně žijící 
housenice pilatek 
a ploskohřbetek 
volně žijící 
housenky motýlů 
brouci a jejich 
larvy  

0,3 – 0,6 l 
0,3 – 0,6 l 

0,3 l 
0,3 – 0,6 l 

 
 

0,3 – 0,6 l 
 

0,3 – 0,6 l 
 

6,6 l 
6,6 l 
6,6 l 
6,6 l 

 
 

6,6 l 
 

6,6 l 

 
 

3,3 l Ikar 95 EC 
 

nebo 
 

3,3 l  Istroekol 

 
28 

 
(2) 

 
Pozemní 
aplikace 

ULV. 
 

Poznámky: 

(1) Ošetření podle signalizace 
(2) OL pro sběr lesních plodů 
 
 
Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona č. 326/2004 Sb. v platném znění: 
 

Plodina 
Oblast použití 

Škodlivý organismus 
Aplikační dávka  
přípravku (l/ha) 

Ochranná 
lhůta (dny)  

Poznámky 

Jabloň Pilatka jablečná 0,5 28 (1), (2), (3), (4) 

Poznámky: 

(3) Maximální počet ošetření za sezónu: 1 x  
(4) Termín aplikace: dle signalizace výskytu škůdců 
(5) Dávka vody: 300 – 1000 l/ha  
(6) Aplikace se provádějí pomocí pozemního postřikovače nebo rosiče 
 
Druhová a odrůdová citlivost není známa. Před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách 
ošetřované odrůdy. 
Riziko případného poškození ošetřovaných rostlin nese pěstitel (ošetřovatel). 
 
Příprava postřikové kapaliny: 

Odměřené množství přípravku se nalije do nádrže postřikovače naplněného do poloviny vodou a za stálého 
míchání se doplní na stanovený objem vodou.   
 
Čištění aplikačního zařízení: 

Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a opakovaně (min. 3x) vypláchněte vodou (vždy min. čtvrtinou 
objemu nádrže postřikovače), případně čistícím přípravkem Agroclean v souladu s návodem na jeho použití.  
Nevyplachujte v dosahu zdrojů podzemních a povrchových recipientů vod! 
 
Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu 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 je pro včely škodlivý.  
Přípravek je pro ryby a ostatní vodní organismy jedovatý. 
 
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.  
 
Skladování:  

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při 
teplotách 5 – 30 °C.  Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků, a obalů 
od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem, vysokou teplotou, ohněm a přímým slunečním svitem. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 



Způsob likvidace obalů, neupotřebitelných zbytků, postřikové kapaliny a oplachových vod:  

Zbytky aplikační kapaliny a oplachové vody se rozředí v poměru cca 1:5 a vystříkají se beze zbytku na předtím 
ošetřenou plochu a nesmějí zasáhnout zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. Prázdné obaly od 
přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají prostřednictvím sběrného místa pro zvláštní 
a nebezpečné odpady do sběru k recyklaci nebo spálí ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým 
spalováním s teplotou 1200 – 1400 °C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin. Při likvidaci zbytků 
přípravku nebo jeho obalů nesmí být zasaženy recipienty spodních a povrchových vod. Stejným způsobem je 
nutno po nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) likvidovat nepoužitelné zbytky přípravku.  
 
 
Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a domácích zvířat:  

Při aplikacích přípravku použijte pracovní ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ dle 
ČSN EN 340 (83 2701), polomasku s filtry A2 + filtr proti částicím P2 podle ČSN EN 14387 (83 2220) nebo 
filtrační polomasku proti částicím s integrovanou vrstvou z aktivního uhlí, ochranné brýle nebo obličejový štít dle 
ČSN EN 166 (83 2401), čepici se štítkem nebo klobouk, gumové nebo plastové ochranné rukavice podle ČSN EN 
420 (83 2300) a gumové nebo plastové holinky podle ČSN EN ISO 20346 (83 2502). 
Při přípravě a ředění přípravku použijte navíc zástěru z PVC. 
 
Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. 
Postřik provádějte za bezvětří nebo mírného vánku tak, aby aplikovanou kapalinou nebyl zasažen operátor.  
Po skončení práce, až do vysvlečení pracovního oděvu a dalších osobních ochranných pracovních prostředků 
(OOPP) a do důkladného umytí, nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte. 
 
Přípravek není hořlavý. Dostane-li se do styku s ohněm, hasí se požár nejlépe hasicí pěnou, hasicím práškem, 
eventuálně pískem nebo zeminou. Vodou se hasí jen výjimečně (jen formou jemného zmlžování) a je nutno 
zabezpečit, aby kontaminovaná hasební voda nepronikla do zdrojů spodních a povrchových vod, do veřejné 
kanalizace a na zemědělskou půdu. Při požárním zásahu musejí být použity 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. Ve všech případech podezření na otravu dopravte postiženého k lékaři. 
 
Při náhodném požití: uklidněte postiženého a umístěte jej v teple. Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte 

zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tuto etiketu, popř. obal přípravku nebo bezpečnostní 
list.  
 
Při zasažení očí: odstraňte kontaktní čočky, pokud je postižený používá. Při otevřených víčkách a nejméně 

15 minut vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li 
příznaky (zarudnutí, pálení) zajistěte lékařské ošetření. 
 
Při zasažení kůže: odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, 

pokožku dobře opláchněte. Nikdy nepoužívejte rozpouštědel nebo ředidel. Při známkách silného podráždění 
zajistěte lékařské ošetření.   
 
Při nadýchání: přerušte expozici. U postiženého zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte jej prochladnout. 

Přetrvávají-li dýchací potíže, zajistěte lékařské ošetření.  
 
Pokud jste vyhledali lékařské ošetření, pak informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo a o poskytnuté 
první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i eventuální následnou terapii) konzultovat 
s Toxikologickým informačním střediskem: 
Toxikologické informační středisko: Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,  

Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402. 
 

 

TM -  ochranná známka firmy Mitsui Chemicals Agro Inc., Japonsko   
 


