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■ FUNGICÍD Ĭ REGISTRAČNÉ ČÍSLO: 16-02-1844

Charakteristika

Postrekový prípravok (fungicíd) vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) určený na ochranu jadrovín proti chrastavitosti
jadrovín, na ochranu viniča proti plesni sivej a jahôd proti plesni sivej.

Zloženie

pyrimethanil 400 g/l

Použitie v plodinách

Aplikačná dávka prípravku
0,375 – 2,5 l/ha

Doporučené množstvo vody
400 – 2000 l/ha

jadroviny
vinič
jahody

Ochranná doba
AT

Letecká aplikácia
nie

Miešateľnosť

Prípravok Scala je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi
a kvapalnými hnojivami. 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 príslušnej 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 bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.
DAM 390

Kvapalné
hnojivá

Fungicídy

Insekticídy

Herbicídy

Graminicídy

–

áno

áno

áno

–

–

Balenie:

4 x 5 l, HDPE kanister

Dôležité zmeny od posledného vydania: žiadne
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1. SPÔSOB ÚČINKU
Scala je fungicíd zo skupiny anilinopyrimidínov s odlišným mechanizmom
účinku proti chrastavitosti jadrovín a plesni sivej ako majú klasické fungicídy. Je to preventívny fungicíd s kontaktným, translaminárnym a fumigačným
účinkom, pôsobí preventívne (počas 7 – 10 dní) a naviac po dobu 2 – 3 dní aj
kuratívne. Mechanizmom jeho účinku je inhibícia vylučovania enzýmov huby,
ktoré sa podieľajú na vzniku a rozvoji infekcie rastlín, čím sa inhibuje a prerušuje infekčný proces. Spoľahlivo účinkuje aj pri teplotách už od 5°C, keď
systematické fungicídy zo skupiny DMI zlyhávajú.
Scala sa vyznačuje dobrým účinkom najmä proti chrastavitosti na listoch.
Vzhľadom na jeho mechanizmus účinku je obzvlášť vhodný pre sólo aplikáciu
v období, kedy sú štandardne odporúčané kontaktné fungicídy. Taktiež sa
osvedčuje ako doplnok klasických triazolových fungicídov na posilnenie ich
účinku a zníženie rizika vzniku rezistencie. Tým, že nemá len preventívny, ale
aj kuratívny účinok, umožňuje lepšie načasovanie ochrany oproti klasickým
kontaktným fungicídom.

2. SPEKTRUM ÚČINNOSTI
Chrastavitosť jabloní

Venturia inaequalis

Chrastavitosť hrušiek

Venturia pirina

Pleseň sivá

Botritis cinerea

3. NÁSLEDNÉ PLODINY
Pri dodržaní návodu na použitie nie sú známe žiadne obmedzenia.

4. REGISTROVANÁ APLIKÁCIA
Plodina

Škodlivý
organizmus

Dávka/ha

Ochranná
doba (dni)

jadroviny

chrastavitosť
jadrovín

0,375 l/ 1m výš
ky koruny stromu

AT

vinič

jahody

pleseň sivá

pleseň sivá

Poznámka

0,5 l

28

základná dávka

1,0 l

28

max.do BBCH 61

1,5 l

28

max.do BBCH 71

2,0 l

28

max.do BBCH 75

2,5 l

7

5. DOPORUČENIE K APLIKÁCII
JADROVINY
 0,375 l Scala na 1m výšky koruny stromu
Prípravok aplikujte buď preventívne, optimálne v 7 – 10 dňových intervaloch podľa priebehu počasia (teploty a zvlhčenia listov) alebo podľa
signalizácie. Vzhľadom na jeho preventívny, translaminárny a kuratívny
účinok je veľmi vhodný na použitie v systémoch využívajúcich signalizá-
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VINIČ
 0,5 – 2,0 l Scala na hektár
Najvhodnejší termín na ošetrenie je hlavne v dobe zmäknutia bobúľ.
V prípade veľmi náchylných odrôd alebo pri vysokom infekčnom tlaku
plesňou sivou ošetrujte už vo fáze začiatku kvitnutia až do fázy uzatvárania strapcov (BBCH 61 – 75). Postrek smerujte do zóny hrozna, aby
bolo zabezpečené dokonalé ošetrenie bobúľ. Dávka vody je 400 l pri
základnej dávke prípravku 0,5 l/ha, 800 l/ha pri dávke prípravku 1 l/ha,
1200 l pri dávke prípravku 1,5 l/ha alebo 1600 l pri dávke prípravku 2 l/
ha. Maximálne 1 x za vegetáciu.
JAHODY
 2,5 l Scala na hektár
Prípravok aplikujte proti plesni sivej od začiatku do konca kvitnutia
(BBCH 61 – 67), dávka vody je 2000 l/ha. Maximálne 1 x za vegetáciu.

6. PODMIENKY PRE APLIKÁCIU
Zrážky 1 – 2 hodiny po ošetrení účinok neovplyvňujú. Prípravok alikujte pri
teplote do 25°C. Účinná látka pyrimethanil patrí do skupiny anilinopyrimidinov. K zabráneniu vzniku rezistencie neaplikujte prípravky obsahujúce účinnú
látku z tejto skupiny v jadrovinách viac ako 3x, vo viniči a v jahodách viac ako
1x za vegetačné obdobie. Pre minimalizáciu rizika pre včely aplikujte prípravok v bezletovom čase včiel vo večerných hodinách!

7. PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV
Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do
polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe)
alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. 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. Zákaz
opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

8. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!
Príprava postrekovej kvapaliny: pri manipulácii s koncentrátom použiť
ochranný pracovný odev, zásteru z pogumovaného textilu, rukavice odolné
voči chemikáliám, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare a gumovú
obuv.
Aplikácia: pri aplikácii postreku používajte ochranný celotelový pracovný
odev, rukavice vhodné na prácu s chemickými látkami, ochranný štít na tvár
resp. ochranné okuliare, respirátor na ochranu dýchacích orgánov a gumovú
obuv. Pri ošetrení vysokých plodín, kedy rozprašovanie smeruje do výšky
hlavy, použite pokrývku hlavy (čiapku alebo klobúk). Poškodené ochranné
pracovné prostriedky je potrebné urýchlene vymeniť.
Pracovníci vstupujúci do ošetrených porastov musia mať rukavice, primerané
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ciu. Prípravok použite do konca kvitnutia (BBCH 69) max.3x. Dávka vody
je 500 l/ha/1m výšky koruny stromu.

Scala®

pracovné oblečenie a vhodnú pracovnú obuv a môžu vstupovať do ošetrených miest až po zaschnutí postreku na rastlinách.
Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom
prípade v smere po vetre od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné
kultúry!
Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia tváre
a rúk teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite. Pri manipulácií
zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí ! Po skončení
práce dokonale vyčistite postrekové zariadenie a vypláchnite čistou vodou.
Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou,
hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmľovania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných,
ani povrchové vody.
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 postrekovacieho 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. Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom
pásme zdrojov pitných vôd.

11. PRVÁ POMOC
Po náhodnom požití: Okamžite vypláchnite ústa a vypite 200 – 300 ml vody,
vyhľadajte lekára.
Po zasiahnutí očí: Zasiahnuté oči vyplachujte po dobu minimálne 15 minút
pod tečúcou vodou, vyhľadajte očného špecialistu.
Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom
a vodou.
Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu a pokoj,
a vyhľadajte 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. 02/54 77 41 66).

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-
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13. SKLADOVANIE
Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách 0 – 40 0C oddelene 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 znalostí 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 preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody
alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo nesprávného použitia.
Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 3 roky od dátumu výroby.
Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom povolených
prípravkov na ochranu rastlín v SR.
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nologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou
o odpadoch.

