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s 11. PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: Okamžite vypláchnite ústa a vypite 200 – 300 ml vody, 
vyhľadajte lekára.
Po zasiahnutí očí: Vyplachujte zasiahnuté oči s otvorenými viečkami pod 
tečúcou vodou aspoň 15 minút.
Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom 
a teplou vodou.
Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj 
a lekársku pomoc.
Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte 
ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže 
liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného 
centra v Bratislave (tel. 02/5477 4166).

12. LIKVIDÁCIA ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný 
odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte 
na neošetrenej ploche, nesmú však byť zasiahnuté zdroje podzemných ani 
recipienty povrchových vôd alebo kvapalinu zneškodnite ako nebezpečný 
odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako tech-
nologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného pro-
striedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou 
o odpadoch.

13. SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, su-
chých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách 5 – 40°C odde-
lene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín 
a obalov od týchto látok.
Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. 
BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich zna-
lostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať 
kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či 
klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme prebe-
rať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody 
alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania ale-
bo nesprávného použitia. 
Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použi-
teľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.
Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom povolených 
prípravkov na ochranu rastlín v SR.

Použitie v plodinách
cukrová repa
kŕmna repa

Pyramin® Turbo
  ■ HERBICÍD Ĭ REGISTRAČNÉ ČÍSLO: 93-11-0062

Charakteristika
Postrekový prípravok vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu na 
ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v cukrovej a kŕmnej repe.

Zloženie
chloridazon 520 g/l

Aplikačná dávka prípravku
2,0 – 5,0 l/ha

Doporučené množstvo vody
200 – 600 l/ha
pri pásovom postreku 100 – 200 l/ha
pri kombinácii s prípravkami obsahujúcimi phenmedipham a desmedipham 
podľa doporučenia ich výrobcov

Ochranná doba
AT

Letecká aplikácia
nie je

Miešateľnosť
Prípravok Pyramin Turbo je kompatibilný s  bežne používanými herbicídmi 
a insekticídmi. Fyzikálnu miešateľnosť s kvapalnými honojivami preverte, ne-
miešajte s hnojivom Solubor.
Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych 
aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. 
Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom 
nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. 
Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v prí-
slušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú 
kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do 
zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpeč-
nostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

DAM 390 Kvapalné hnojivá Fungicídy Insekticídy Rastové 
regulátory Graminicídy

 – áno s výnimkou 
Soluboru

nesúlad opti
málnych termínov áno áno nie

Balenie:
2 x 10 l PE kanister

Dôležité zmeny od posledného vydania: žiadne
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o 1. SPÔSOB ÚČINKU

Pyramin Turbo vniká do rastliny koreňmi a listami. Pri ošetrení pred vzídením 
je príjmaný koreňmi klíčiacich burín, ktoré ešte pred vzídením alebo krátko po 
ňom zahynú. Účinná látka narušuje priebeh Hillovehj reakcie a buriny postup-
ne zastavujú fotosyntézu. Postrek po vzídení má nádej na úspech len vtedy, 
ak sú buriny v štádiu klíčnych , nanajvýš však dvoch pravých listov. 
Účinnosť Pyraminu Turbo trvá obvykle 6 – 8 týždňov. Pri aplikácii na suchý 
povrch pôdy sa hlavný účinok dostaví až po dažďových zrážkach. Včasná 
sejba, jemne a rovnomerne pripravená pôda s dobre uzatvoreným povrchom 
sú predpokladom pre uspokojivý účinok.
Repa cukrová a kŕmna znáša Pyramin Turbo veľmi dobre. Ak sa vytvorí pôdny 
prísušok, je ho nutné rozrušiť do 3 – 4 dní pred vzídením , aby sa nepoškodili 
klíčiace rastliny.

2. SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Na buriny vo fáze klíčnych listov
Fialka roľná Viola arvensis ■ (■) 

Hluchavka purpurová Lamium purpureum ■ ■ ■

Horčiak broskyňolistý Polygonum persicaria ■ ■

Horčiak štiavolistý Polygonum lapathifolium ■ ■ (■)

Horčica roľná Simapis arvensis ■ ■ ■

Hviezdica prostredná Stellaria media ■ ■ ■

Kapsička pastierska Capsella bursa-pastoris ■ ■ (■)

Konopnica napuchnutá Galepsis tetrahit ■ ■ (■)

Láskavec ohnutý Amaranthus retroflexus ■ (■) 

Lipkavec obyčajný Galium aparine ■ 

Loboda konáristá Atriplex patula ■ ■ 

Ľuľok čierny Solanum nigrum ■ ■ ■

Mak vlčí Papaver rhoeas ■ ■ ■

Mrlík biely Chenopodium album ■ ■ 

Nevädza poľná Centaurea cyanus ■ (■) 

Peniažtek roľný Thlaspi arvense ■ ■ ■

Pohánkovec ovájavý Plygonum convolvulus ■ ■ ■

Pŕhľava malá Urtica urens ■ ■ 

Reďkev ohnicová Raphanus raphanistrum ■ ■ ■

Repka – výmrv Brassica napus ■ (■)

Ruman roľný Anthemis arvensis ■ ■ (■)

Rumančeky Matricaria spp. ■ ■ ■

Slnečnica ročná Helianthus annuus ■ (■) 

Stavikrv vtáčí Polygonum aviculare ■ 

Úhorník liečivý Descurainia sophia ■ ■ 

Veroniky Veronica spp. ■ ■ ■

Zemedym lekársky Fumaria officinalis ■ (■)

Žltnica maloúborová Galinsoga parviflora ■ ■ ■

3. NÁSLEDNÉ PLODINY

Pri dodržaní návodu na použitie nie sú známe žiadne obmedzenia. V prípa-
de zaorania možno ako náhradnú plodinu pestovať : cukrovú repu, červenú 
repu, kŕmnu repu, zemiaky a kukuricu.

4. REGISTROVANÁ APLIKÁCIA

Plodina Škodlivý 
organizmus Dávka na ha Ochranná 

doba (dni) Poznámka

repa cukrová, 
repa kŕmna, 
repa – semenné 
porasty

dvojklíčno
listové buriny 4,1 – 5,0 l AT

max. 2,6 kg úč.l./
ha, 1x za 3 roky na 
tom istom pozemku

repa cukrová, 
repa kŕmna

dvojklíčno
listové buriny 
a jednoročné 
trávy

T1 : (1,0 l)

AT (TM) Betanal 
Expert, DAT2 : 2 l + (1,25 l)

T3 : 2 l + (1,5 l)

4,1 – 4,9 l + 
(0,8 – 1,4 l) AT (TM) Dual Gold 960

Betanal®Expert – registrovaná známka BayerCropScience, Nemecko
Dual Gold® – registrovná známka Syngenta Crop Protection, Švajčiarsko

5. DOPORUČENIE K APLIKÁCII

CUKROVÁ REPA, KŔMNA REPA
 � 2,0 – 5,0 l Pyramin Turbo na hektár

V oblastiach s pravidelným suchom alebo pri neskoršej sejbe repy sa 
osvedčila aplikácia pred sejbou s  následným zapracovaním (do hĺbky 
2 – 3 cm) a to 4,1 – 5 l/ha Pyraminu Turbo.
V oblastiach s každoročne sa meniacou vlhkosťou pôdy a s nepravidel-
nými zrážkami:
a. pred sebou aplikujte plošne 2,2 l/ha Pyraminu Turbo a  poslednou 

predsejbovou operáciou zapracujte do hĺbky 3 cm.
b. pri sejbe aplikujte plošne 3 l/ha alebo pásovo Pyramin Turbo, s uvá-

žením podľa miestnych skúseností.

 › Po výseve pred vzídením:
Pri dostatočnej vlhkosti a pravidelných jarných zrážkach je aplikácia Py-
raminu Turbo bezprostredne po sejbe dávkou 4,1 – 5 l/ha na ešte vlhkú 
pôdu najistejším spôsobom použitia. Neskoršie ošetrenie asi až do doby 
3 dní pred vzídením repy je možné, jeho výsledok je však vzhľadom na 
nepredvídateľné počasie neistý. V dobe vzchádzania repy neošetrujte.

 › Po vzídení:
Proti dvojklíčnolistovým burinám v  zmesi so zmáčadlom ošetrujte vo 
fáze klíčnych alebo maximálne dvoch pravých listov burín. Pretože kaž-
dý mechanický zásah do porastu môže znížiť herbicídnu účinnosť, ne-
ošetrujte bezprostredne pred a pri jednotení a s ohľadom na to zvoľte aj 
optimálny termín aplikácie. Proti neskorému výskytu burín aplikujte až 
po vyjednotení, prípadne po poslednom plečkovaní.
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Účinnosť Pyraminu Turbo trvá niekoľko týždňov (podľa počasia a pôdy 
až niekoľko mesiacov). Pri eventuálnom zaoraní je možné ako náhradnú 
plodinu pestovať: repu cukrovú, kŕmnu a červenú, zemiaky a kukuricu. 
Reziduálneho pôsobenia pri plodinách v osevnom postupe sa netreba 
obávať, ak bol Pyramin Turbo použitý podľa týchto pokynov.

6. PODMIENKY PRE APLIKÁCIU

Optimálna teplota pri aplikácii je do 25°C, zrážky po aplikácii negatívne neo-
vplyvňujú účinok. Príjem účinnej látky je rozdelený v pomere 90:10 – pôda:-
list. Reziduálne pôsobenie je 6 – 8 týždňov. Maximálne množstvo účinnej lát-
ky chloridazon nesmie prekročiť 2,6 kg/ha a možno ho aplikovať 1x za 3 roky. 

1.  Pyraminom Turbo ošetrujte len repu cukrovú a kŕmnu.
2.  Kvaku a okrúhlicu neošetrujte Pyraminom Turbo
3.  Použité postrekovače nesmú obsahovať zvyšky iných postrekových kva-

palín, zvlášť rastových herbicídov.
4.  Nesmie dôjsť k úniku postrekovej látky na susediace plodiny.
5.  Vysoké dávky hnojív pred sejbou, hlavne na ľahkých pôdach vylúčte.

7. PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Pred použitím prípravok dôkladne pretrepte. Odmerané množstvo vlejte do 
nádrže postrekovača do polovice naplnenej vodou a za stáleho miešania do-
plňte nádrž postrekovača na stanovený objem. Pri príprave zmesi je zakázané 
miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Kvapalinu neustále 
udržujte v pohybe miešaním. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie a čin-
nost trysiek. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne 
(3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postre-
kovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte 
vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie 
prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré 
spotrebujete.

8. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pri práci s  prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na 
tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení 
postreku aj zásteru z pogumovaného textilu. Postrekujte za bezvetria alebo 
pri miernom vánku. Zabráňte zaneseniu aerosólu z postrekovej kvapaliny na 
obsluhu postrekovača. Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite, nefajčite. Po 
práci a pred jedlom, pitím a fajčením, dôkladne si umyte ruky teplou vodou 
a mydlom resp. osprchujte sa a prezlečte do čistého odevu. Použitý ochranný 
odev pred ďalším použitím vyperte. Prípadný požiar haste penou, práškom, 
pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a  to kropením a nie 
silným prúdom. Zabezpečte, aby kontaminovaná voda, použitá na hasenie 
neunikla z  priestoru požiaru do okolia, predovšetkým do verejnej kanalizácie, 
zdrojov spodných vôd a  recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľno-
hospodársku pôdu. 

Dôležité upozornenie:
Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení 
môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

9. ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacie-
ho zariadenia a celé zariadenie vypláchnuť čistou vodou. Zvyšky aplikačnej 
kvapaliny ja zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd 
a recipientov povrchových vôd.
Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% 
roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Toxický pre vodné organizmy. 

11. PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: dajte postihnutému 0,5 l vlažnej pitnej vody, prípadne 
s niekoľkými tabletami mediciálneho uhlia a dráždením hrdla vyvolajte zvra-
canie. Ak je postihnutý v bezvedomí, zvracanie nevyvolávajte.
Po zasiahnutí očí: oči vymyte prúdom čistej vody po dobu 10 – 15 minút, 
zabezpečte lekárske ošetrenie.
Po zasiahnutí pokožky: odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom 
a teplou vodou.
Po nadýchaní: postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj 
a teplo.
Pri podozrení na otravu alebo pri otrave: privolajte ihneď lekára a informuj-
te ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže 
liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného 
centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

12. LIKVIDÁCIA ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný 
odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpeč-
ný odpad. Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na 
ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipien-
ty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

13. SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, su-
chých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách 5 – 30°C odde-
lene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín 
a obalov od týchto látok.
Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. 
BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich zna-
lostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať 
kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či 
klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme prebe-
rať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody 
alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania ale-
bo nesprávného použitia. 
Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použi-
teľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.
Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom povolených 
prípravkov na ochranu rastlín v SR.




