Přípravek na ochranu rostlin
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘILOŽENÝ NÁVOD K POUŽITÍ.

RAK 1 + 2 M
Feromonový insekticidní přípravek uvolňující páry (VP) pro použití konfúzní metodou na obaleče
jednopásého a obaleče mramorovaného v révě vinné.
Pouze pro profesionální uživatele.
Účinná látka:

(E/Z)-dodec-9-en-1-yl acetát 226 mg/ks (5,2 % hmot.)
(E,E/Z)-dodeka-7,9-dien-1-yl-acetát 217 mg/ks (5 % hmot.)
H412

ŠKODLIVÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY.

P501

ODSTRAŇTE OBSAH / PŘEDÁNÍM OPRÁVNĚNÉ OSOBĚ.

P273

ZABRAŇTE UVOLNĚNÍ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

EUH401 DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO LIDSKÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
SP 1 NEZNEČIŠŤUJTE VODY PŘÍPRAVKEM NEBO JEHO OBALEM. (NEČISTĚTE APLIKAČNÍ
ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI POVRCHOVÝCH VOD/ZABRAŇTE KONTAMINACI VOD SPLACHEM Z
FAREM A Z CEST).

Držitel rozhodnutí o povolení / Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za
konečné označení přípravku na ochranu rostlin na trhu:
BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen,
Německo
Právní zástupce v ČR:

BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
tel. + 420 235 000 111

Evidenční číslo přípravku:

5041-0

Číslo šarže:

uvedeno na obalu

Datum výroby formulace:

uvedeno na obalu

2D kód:

uvedeno na obalu

Doba použitelnosti přípravku:

2 roky od data výroby; teplota skladování do + 5 °C

Velikost a materiál balení:

odparník z ethylén vinylacetátového kopolymeru s
přípravkem v množství 480 mg/odparník v LDPE sáčku

RAK® 1 + 2 M

Aktualizace: 30.6. 2021

Způsob působení:
Takzvané SCLPs (Straight Chain Lepidopteran Pheromones) jsou přirozeně se vyskytující biochemikálie
produkované hmyzem z řádu motýlů (Lepidoptera). Tyto látky jsou vypouštěny receptivními samičkami
můr za účelem vábení samců. Při použití konceptu “mating disruption” (rušení páření) jsou identické
nebo velmi podobné syntetické látky uvolňovány např. za pomoci odparníků. Samci jsou
dezorientováni, páření je potlačeno a v souvislosti s tím je významně redukována další generace
potomstva.
Návod k použití:
1) Plodina,
oblast použití
réva vinná

2) Škodlivý
organismus, jiný
účel použití
obaleč jednopásý,
obaleč
mramorovaný

Dávkování, mísitelnost

OL

3) Poznámka

500 ks kapslí / ha

AT

3) matení samců

OL – jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují
Upřesnění použití:
Termín aplikace: Feromonové odparníky – kapsle se zavěšují na drát drátěnky či keře vinice těsně
před nebo nejpozději při počátku náletu dospělců 1. generace
Nejvyšší počet aplikací v roce: 1x

Další omezení:
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce a do důkladného umytí.

Příprava aplikační kapaliny:
Není relevantní pro tento přípravek.
Čištění zařízení pro aplikaci přípravků:
Není relevantní pro tento přípravek.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP):
Ochrana dýchacích orgánů:

není nutná.

Ochrana rukou:

není nutná.

Ochrana očí a obličeje:

není nutná.

Ochrana těla:

pracovní oděv z textilního materiálu.

Dodatečná ochrana hlavy:

není nutná.

Dodatečná ochrana nohou:

ochranná obuv.
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Informace o první pomoci:
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a
poskytněte mu informace ze štítku nebo příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání: nepředpokládá se.
První pomoc při zasažení kůže: nepřichází v úvahu.
První pomoc při zasažení očí: nepřichází v úvahu.
První pomoc při náhodném požití: nepřichází v úvahu.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval.
Skladování:
Přípravek se skladuje v uzavřených originálních obalech při teplotách do 5 °C odděleně od potravin,
nápojů a krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, před
teplotami nad 5 °C, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů.
Při správném skladování v původních neotevřených obalech přípravek zachová plnou
biologickou účinnost po dobu nejméně 2 let. Pečlivými zkouškami bylo prokázáno, že při
dodržení návodu k použití je přípravek vhodný k doporučenému účelu. Výrobce však nemůže
ručit za škody, způsobené neodborným a předpisům neodpovídajícím použitím a skladováním.
Likvidace obalů a zbytků:
Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních vod a recipienty
povrchových vod. Obaly dejte buď do sběru k recyklaci nebo k likvidaci ke spálení ve schválené
spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 - 1400 °C ve druhém stupni a s
čištěním plynných zplodin. Stejně se spálí případné zbytky přípravku po předchozím smíchání s
hořlavým materiálem (pilinami apod.).

Další údaje a upřesnění:
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 nejpozději do 1 roku
od doby, kdy prošla doba použitelnosti. 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.

 registrovaná ochranná známka BASF
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