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ípravek na ochranu rostlin – balení pro neprofesionální použití

Karate® se Zeon technologií 5 CS
Insekticid na bázi syntetického pyrethroidu ve form  stabilní suspenze kapsulí v kapalin  k hubení savého a
žravého hmyzu v hrachu, bramboru, krmné ep , jádrovinách, peckovinách, rév  vinné, jahodníku,
brukvovité zelenin , raj eti, okurce, paprice, esneku,  okrasných rostlinách a lesních porostech.

inná látka: 50 g/l lambda-cyhalothrin
tj. sm s obsahující stejné množství (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-3-(2chlor-3,3,3-
trifluorpropenyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát a (R)-alfa-kyano-3fenoxybenzyl (Z)-
(1S,3S)-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorpropenyl)-2,2dimethylcyklopropankarboxylát

Další nebezpe né látky obsažené v p ípravku: 1,2-propane-diol - 20-30 % (w/w)
rozpoušt dlo nafta(petroleum), siln  aromatické – 1-5% (w/w)
1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one  -0,05-1 %(w/w)

Pozor!

Zdraví
škodlivý

Nebezpe ný
pro životní
prost edí

R 20/22: Zdraví škodlivý p i vdechování a p i požití.
R 50/53: Vysoce toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodob  nep íznivé ú inky ve
vodním prost edí.
S 2:Uchovávejte mimo dosah d tí.
S 13: Uchovávejte odd len  od potravin, nápoj  a krmiv.
S 20/21: Nejezte, nepijte a neku te p i používání.
S 24: Zamezte styku s k ží.
S 26: P i zasažení o í okamžit  d kladn  vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc.
S 28: P i styku s k ží okamžit  omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný od v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obli ejový štít.
S 46: P i požití okamžit  vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna ení.
S 60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn ny jako nebezpe ný odpad.
S 61: Zabra te uvoln ní do životního prost edí. Viz speciální pokyny nebo bezpe nostní listy.
S 62: P i požití nevyvolávejte zvracení: okamžit  vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal
nebo ozna ení.

ípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lov ka a životní prost edí.

ed použitím si p te p iložený návod k použití.

íslo šarže a datum výroby uvedeny na obalu výrobku.

Držitel rozhodnutí o registraci: LOVELA Terezín s. r. o., Budínek 80, 263 01 Svaté Pole
Registra ní íslo SRS: 4419-4
Výrobce p ípravku: Syngenta Limited, Guildford, Velká Británie
Balí a dodává: LOVELA Terezín s. r. o., provozovna 28. íjna 62, 411 55 Terezín, tel. 416 782 224
® je registrovaná ochranná známka spole nosti Syngenta

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby v p vodních neporušených obalech p i daném zp sobu skladování

sobení:
ípravek KARATE® SE  ZEON  TECHNOLOGIÍ  5  CS  je  pyrethroidní  nesystemický  insekticid  proti

širokému spektru žravého a savého hmyzu. Usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed. P sobí zejména
proti žravým šk dc m (Lepidoptera, Coleoptera) jako kontaktní jed s výraznou ú inností. Dále má velmi
dobrou ú innost na savý hmyz (Homoptera). Pokud se p ípravek použije pro asnou jarní aplikaci, má
výrazné vedlejší ú inky na svilušky (Tetranychidae). Vyzna uje se rychlou ú inností (knockdown efekt) a
dlouhým reziduálním p sobením. Je sv tlostabilní, což umož uje jeho použití proti rozvlekle nastupujícím
šk dc m. Dráždivé ú inky vyvolávají neklid hmyzu a nutí i skryt  žijící druhy ke kontaktu s ú innou látkou.
Má repelentní ú inek. P ípravek dob e p sobí p i nízkých teplotách do 20–25°C. P i vysokých teplotách

innost klesá. Provádí se maximáln  1 ošet ení za vegetaci, dávka p ípravku nesmí p ekro it 5 ml / 100 m2.

Návod k použití a dávkování:
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Plodina Škodlivý organizmus Koncentrace (%)
Aplika ní dávka

Ochran.
lh ta

Poznámka

brambor mandelinka
bramborová

1,5 ml / 3-6 l / 100 m2 14 podle signalizace, v dob
maxima líhnutí larev; ošet ovat
do stádia L3 v etn

broskvo obale  východní 0,015%
(1,5 ml / 10 l / 100 m2)

28

epa krmná mšice 1,5 ml / 2-6 l / 100 m2 AT podle signalizace
esnek houbomilka esneková 0,05%

(3 ml / 2-6 l / 100 m2)
hrách listopasi, mšice 1 ml / 2-6 l / 100 m2 14 Proti listopas m se ošet uje po

vzejití hrachu!
jablo obale  jable ný,

podkopní ci
1 ml / 3-10 l / 100 m2 28 podle signalizace

kv topas jablo ový 0,05%
(5 ml / 10 l / 100 m2)

28

jádroviny,
peckoviny

housenky 0,005%
(0,5 ml / 10 l / 100 m2)

AT ed kv tem

jahodník kv topas jahodníkový 2 ml / 2-6 l / 100 m2 AT ed kv tem
jírovec ma al klín nka jírovcová 0,03%

3 ml / 10 l / 100 m2
7 od hromadného kladení vají ek

až do za átku líhnutí larev
lesní porosty voln  žijící larvy a

dosp lci listožravých
brouk  (bázlivec
vrbový, bázlivec olšový
a další),bekyn  mniška,
housenice pilatky,

ebenule spp. a další,
voln  žijící housenky
na jehli nanech, obale
mod ínový, obale
smrkový

2-3 ml / 2-4 l / 100 m2 28 ochranná lh ta stanovena pro
sb r lesních plod

sviluška smrková 0,15 %
(15 ml  / 10 l  / 100 m2)

28

korovnice 0,05 %
(5 ml  / 10 l  / 100 m2)

28

ervci 0,05-0,1%
(5-10 ml  / 10 l  / 100 m2

28

okrasné
rostliny

molice skleníková 0,1 %
(10 ml / 10 l  / 100 m2)

3

brouci, housenky,
mšice, ploštice,

ásn nky

0,03 %
(3 ml  / 10 l  / 100 m2)

3

okurka molice skleníková 0,025 %
(2,5 ml / 10 l / 100 m2)

5 post ik

0,025 %
(2,5 ml / 10 l / 100 m2)

3 zmlžování

paprika mšice 0,02 %
(2 ml / 10 l  / 100 m2)

7

raj e molice skleníková 0,025 %
2,5 ml / 10 l / 100 m2

7
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mandelinka
bramborová

1,5 ml / 3- 6 l  / 100 m2 7 Podle signalizace, v dob  max.
líhnutí larev. Ošet ovat do
stádia L3 v etn

réva vinná obale i 1,5 ml / 3- 10 l  / 100 m2 AT podle signalizace
zelenina
brukvovitá

lásek zelný 0,01 %
(0,5 ml  / 5 l / 100 m2)

14

ep íci 2 ml / 2-6 l  / 100 m2 14 ošet uje se jen po výsadb
housenky m r 2 ml / 2-6 l / 100 m2 14
plodomorka zelná 0,6 ml / 2-6 l  / 100 m2 14

Ochranná lh ta udává nejkratší p ípustný interval mezi posledním ošet ením a sklizní. Jestliže je uvedeno AT místo
po tu dní, pak je ochranná lh ta dána termínem aplikace (nap . „p ed kv tem“)
Post ik ukon íme po zjevném ovlh ení, nejpozd ji p ed po ínajícím skanutím aplika ní kapaliny z povrchu rostliny.
Riziko, které p edstavuje p ípravek pro uživatele, je p ijatelné, pokud doba práce s p ípravkem nep esáhne 30 minut

hem 1 dne.

Aplikace p ípravku:
ípravek  KARATE® SE  ZEON  TECHNOLOGIÍ  5  CS  se  aplikuje   b žnými  post ikova i  nebo  rosi i.

V uzav ených prostorách je možné zmlžování. P ípravek je nutno zásadn  aplikovat tak a za takových
podmínek, aby byl zcela vylou en únik a zasažení okolních porost .

i aplikaci je nutné použít dostate né množství vody, aby byla dosažena rovnom rná pokryvnost, nesmí
však dojít ke skapávání p ípravku s povrchu ošet ených rostlin. Vyšší dávky vody se doporu ují pro
ošet ení porost  vyšších, hustších, resp. s velkou plochou zelené hmoty.

Antirezistentní strategie:
Maximáln  1 ošet ení p ípravkem  KARATE® SE ZEON TECHNOLOGIÍ 5 CS za sezónu. Je t eba používat
plnou registrovanou dávku p ípravku; používání redukovaných  (subletálních) dávek m že vést k rychlé
selekci populací s pr rnými hladinami tolerance. Vysoké dávky naopak p edstavují zbyte  vysoký
selek ní tlak. Ošet ení je t eba zacílit na mladší a citliv jší larvální instary.Je nutné st ídat insekticidy
s r zným mechanizmem ú inku. V p ípad  nedostate né ú innosti neopakujte ošet ení ani nezvyšujte dávku
nebo koncentraci p ípravku KARATE® SE  ZEON  TECHNOLOGIÍ  5  CS.  V  oblastech,  kde  bylo
zaznamenáno selhání ú innosti lambda-cyhalothrin, pop . pyrethroid  proti škodlivým organizm m vlivem
rezistence, nepoužívejte ani jiný p ípravek, který obsahuje ú innou látku lambda-cyhalothrin nebo
pyrethroidy. Na likvidaci šk dc  použijte pro následné ošet ení p ípravek s jinou ú innou látkou nebo jiným
mechanizmem ú inku.

Rizika fytotoxicity
Je-li p ípravek aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je velmi tolerantní
k ošet ovaným rostlinám.

íprava aplika ní kapaliny
Odm ená dávka p ípravku se vlije do nádrže aplikátoru p edem napln ného do poloviny vodou a za stálého
míchání se doplní na stanovený objem. P i p íprav  sm sí je zakázáno mísit koncentráty, p ípravky se
vpravují do nádrže odd len .

Doporu ení a možná rizika ve vztahu k životnímu prost edí
SP1: Nezne iš ujte vody p ípravkem nebo jeho obalem.(Ne ist te aplika ní za ízení v blízkosti povrchové
vody / zabra te kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

ípravek je vysoce toxický pro ryby.
ípravek je vysoce toxický pro asy
ípravek je vysoce toxický pro živo ichy sloužící rybám za potravu.

Riziko vyplývající z použití je p i dodržení aplika ních dávek p ijatelné pro voln  žijící zv , v ely, ptactvo,
dní mikroorganizmy a makroorganizmy.

Riziko vyplývající z použití v konven ním zem lství je p i dodržení aplika ních dávek p ijatelné pro
necílové lenovce.
Riziko vyplývající z použití v systémech p stování s integrovanou ochranou rostlin (IOR) nebo biologickou
ochranou (BO), zejména tam, kde jsou introdukována bioagens, je vysoké pro necílové lenovce. P ípravek
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KARATE® SE ZEON TECHNOLOGIÍ 5 CS není kompatibilní s IOR nebo BO, p ípravek lze použít
omezen .

išt ní aplika ního za ízení:
Po vyprázdn ní aplika ního za ízení jej vypláchn te istou vodou ( tvrtinou objemu nádrže za ízení),

ípadn  s p ídavkem istícího prost edku nebo sody (3%roztokem). V p ípad  použití istících prost edk
postupovat dle návodu k jejich použití.

Skladování:
ípravek  skladujte v originálních neporušených obalech, v suchých, dob e v tratelných a uzamykatelných

skladech, odd len  od potravin, nápoj , krmiv, hnojiv, dezinfek ních prost edk  a obal  od t chto látek p i
teplot  od +5 °C do +35 °C. Chra te p ed  mrazem, vlhkem, p ímým slune ním zá ením a sáláním tepelných
zdroj .

Likvidace obal  a nepoužitelných zbytk  p ípravku :
Obal p ípravku se nesmí znovu použít k jakémukoliv  ú elu.  P ípadné zbytky p ípravku a použité obaly se
likvidují jako nebezpe ný odpad, nap . uložením do vy len ných  kontejner  na místech vyhrazených
obecními nebo m stskými ú ady.
Zbytky aplika ní kapaliny a oplachové vody se z edí 1 : 5 a beze zbytku vyst íkají na p edtím ošet ovaném
pozemku, nesm jí však zasáhnout zdroje podzemních a recipienty povrchových vod.

Bezpe nostní opat ení pro ochranu lov ka a domácích zví at
ed použitím p ípravku d kladn  p te návod k použití!

Ucpané trysky se nesm jí profukovat ústy.
i práci s p ípravkem použijte pracovní od v z  textilního materiálu, pokrývku hlavy z textilního materiálu

(nap epice se štítkem), dob e t snící brýle se dv ma zorníky, ochrannou ústenku z textilního materiálu
nebo jednoduchou polomasku z filtra ního materiálu (respirátor), ochranné rukavice z plastu nebo pryže a
pryžové holínky.

i p íprav  aplika ní formy použijte ochrannou zást ru z PVC i pogumovaného textilu.
i práci v prostorových kulturách (nap .: ovocné stromy, vinice) použijte k ochran  t la p ed pot ísn ním

pracovní od v z  textilního materiálu, nepromokavý pláš  s kapucí (turistickou plášt nku), k ochran  o í a
obli eje ochranný štít, umož ující nosit sou asn  prost edek na ochranu dýchacích orgán , tj. jednoduchou
polomasku z filtra ního materiálu nebo ústenku z  textilního materiálu.

i práci v uzav ených prostorách (jako zahradním skleníku nebo fóliovníku) dbejte na ádné v trání,
použijte dob e t snící ochranné brýle se dv ma zorníky,ochrannou ústenku z textilního materiálu nebo
jednoduchou polomasku z filtra ního materiálu (respirátor). Po ukon ení práce ihned opus te ošet ované
prostory! Další práce lze provád t až po oschnutí ošet ených rostlin a ádném odv trání pracovních prostor!

i práci a po jejím skon ení až do vysvle ení pracovního od vu a d kladného umytí mýdlem a teplou vodou
je zakázáno jíst, pít a kou it !

Opat ení p i požáru:
ípravek není ho lavý.
i požárním zásahu musí být použity izola ní dýchací p ístroje, nebo  p i ho ení mohou vznikat toxické

zplodiny. S vodou se mísí v každém pom ru. Pokud se dostane do ohniska požáru, je t eba zabezpe it, aby
kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru požá išt  do okolí a zejména, aby nemohla
proniknout do ve ejné kanalizace, zdroj  podzemních vod a recipient  povrchových vod a nemohla
zasáhnout p du.

První pomoc
i požití:

Nevyvolávejte zvracení, postiženému podejte10 tablet medicinálního uhlí + 0,5 litru vlažné vody. a dopravte
ho k léka i. Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezv domí nebo
má k e.

i zasažení oka:
Vyplachovat velkým množstvím vody po dobu 15 minut a vyhledat léka e

i zasažení pokožky:
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Odstranit pot ísn ný od v a zasažená místa omýt mýdlem a teplou vodou. V p ípad  p etrvávajícího
podrážd ní vyhledat léka e.

i nadýchání:
Vynést postiženého na erstvý vzduch, odstranit pot ísn ný od v, zajistit klidovou polohu, chránit p ed
chladem.
V p ípad  náhodného požití, zasažení o í a ve všech p ípadech otravy i podez ení na otravu neprodlen
dopravit postiženého k léka i!
Léka e informujte o p ípravku s kterým pracoval a p edejte mu tuto etiketu.
V p ípad  pot eby konzultovat s p íslušným toxikologickým st ediskem: Klinika nemocí z povolání -
Toxikologické informa ní st edisko, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2,  tel: 224 919 293, 224 915 402.
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