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Přípravek na ochranu rostlin- balení pro neprofesionálního uživatele 

Merpan® 80 WG 
 

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. 
Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k ochraně jádrovin a 
okrasných rostlin proti houbovým chorobám. 
 

Účinná látka: kaptan 800 g/kg (75-85% hmot.) 

Varování 
 

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H319: Způsobuje vážné podráždění očí. 
H351: Podezření na vyvolání rakoviny. 
H400: Vysoce toxický pro vodní organismy. 
H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
P102:Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P201:Před použitím si obstarejte speciální instrukce. 
P280:Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P302+P352:PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 
P305+P351+P338:PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování. 
P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy tak, aby nedošlo k 
ohrožení životního prostředí. 
SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem /Nečistěte aplikační zařízení 
v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. 
OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů 
povrchové vody. 
EUH 401:Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské 
zdraví a životní prostředí. 
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. 

 

Držitel povolení / Osoba odpovědná za konečné balení a označení přípravku na ochranu rostlin na 
trhu: LOVELA Terezín s.r.o., Budínek 86, 263 01 Svaté Pole  
Evidenční číslo přípravku: 3982-4 
Datum výroby uvedeno na krabičce a číslo šarže na sáčku výrobku 
Doba použitelnosti: Při správném skladování v původních neporušených obalech je doba 
použitelnosti přípravku 2 roky od data výroby. 
Množství přípravku v obalu: 5g, 10g, 20g a 50g  třívrstevná (PE/Al/PE) folie v kartónové krabičce s 
potiskem 
 
Způsob působení: 
Merpan® 80 WG je kontaktní fungicid s protektivním účinkem potlačujícím růst mycelia a sporulaci 
houbových patogenů rostlin. 
 

Návod k použití/ rozsah povoleného použití: 

Plodina Škodlivý 
organizmus 

Dávkování, 
mísitelnost 

Ochr. 
lhůta 

Poznámka 

Jádroviny strupovitost  0,15% 
(15g /10 l vody)  

28 dní 
max. 6x za rok 

Okrasné 
rostliny 

skvrnitosti listů 0,2%  
(20g /10 l vody)  

AT 
Preventivně nebo při prvním výskytu, 
max.3x za rok 

Pro jednorázové balení: 
jádroviny  5g / 3,3 l vody 10 g / 6,6 l vody 20 g / 13,3 l vody 
okrasné rostliny 5 g / 2,5 l vody 10 g / 5 l vody 20g /10 l vody 
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OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední 
aplikace a sklizní. 
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní. Jde o 
způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžaduje. 
 
Upřesnění použití: 
Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením. Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději 
při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin. 
V případě, že používáte trysky s redukcí, řiďte se následující tabulkou. 
Plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90% 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m) 
Okrasné rostliny < 150cm 4 4 4 4 
Jádroviny 10 6 6 6 
Okrasné rostliny > 150cm 16 6 6 6 
 
Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na zdraví lidí, necílových organismů 
a složek životního prostředí: 
Při aplikaci do okrasných rostlin > 150cm:  Spe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte 
na svažitých pozemcích (≥3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 16 m. 
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších 
osob. 
Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. 
Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. 
Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud doba práce s přípravkem 
nepřesáhne 30 minut během 1 dne. 
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. 
Práce s přípravkem je nevhodná pro alergiky, protože obsahuje senzibilující látku. 
Práce s přípravkem je zakázána pro těhotné a kojící ženy a není vhodná pro ženy v produktivním věku. 
 
Příprava aplikační kapaliny: 
Uvedeno v kapitole „Další údaje a upřesnění“. 
 

Čištění aplikačního zařízení: 
Uvedeno v kapitole „Další údaje a upřesnění“. 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky: 
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná 
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice 
Ochrana očí a obličeje: ochranný štít nebo ochranné brýle 
Ochrana těla: celkový ochranný oděv z textilního materiálu a nepromokavý plášť s kapucí (turistická 
pláštěnka).  
Dodatečná ochrana hlavy: není nutná, jestliže je použit nepromokavý plášť s kapucí 
Dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holínky. 
Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP (osobní ochranné pracovní 
prostředky) a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším 
použitím vyperte. 
 
První pomoc: 
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a 
poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku. 
První pomoc při nadýchání prachu nebo aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici a zajistěte tělesný i 
duševní klid.  
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud 
možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při přetrvávajícím podráždění 
nebo známkách alergické reakce vyhledejte lékařskou pomoc. 
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První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně při 
otevřených víčkách alespoň 15 minut vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou tekoucí 
vodou, nejlépe pokojové teploty. Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení, pocit cizího tělesa 
v oku apod.) i po vymývání, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc, kterou je potřeba vyhledat vždy, 
jestliže byly zasaženy oči i s kontaktními čočkami. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu 
používat, je třeba je zlikvidovat. 
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Neprodleně 
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list. 
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o 
poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou 
terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 
224 915 402. 
 
Skladování: 
Přípravek skladujte v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, v dobře větratelných 
a uzavřených skladech při teplotách +5 až +30ºC odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních 
prostředků a obalů od těchto látek. Přípravek chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním 
zářením.  
 
Další údaje a upřesnění: 
Výrobce přípravku: ADAMA Makhteshim Ltd., P.O.Box 60,Beer Sheva 84100, Izrael 
Balí a dodává: LOVELA Terezín s.r.o., provozovna: 28. října 62, 411 55 Terezín, tel. 416 782 224 
 je registrovaná ochranná známka společnosti Makhteshim Agan Industries Ltd., Izrael  
 

Příprava aplikační kapaliny - Odvážené množství přípravku se nejprve dokonale rozmíchá 
v pomocné nádobě s malým množstvím vody na řídkou kaši, která se potom vlije do nádrže aplikátoru 
naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní vodou na požadovaný objem. Pří přípravě 
směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Aplikační kapalinu 
připravujte bezprostředně před použitím a ihned jí spotřebujte. 
Likvidace obalů a neupotřebitelných zbytků - Případné zbytky oplachové kapaliny nebo aplikační 
jíchy se zředí vodou v poměru 1:5 a beze zbytku vystříkají na předtím ošetřenou plochu. Nesmí však 
zasáhnout zdroje vod podzemních ani recipienty vod povrchových. Obal přípravku se nesmí znovu 
použít k jakémukoliv účelu.  Případné zbytky přípravku a použité obaly se likvidují jako nebezpečný 
odpad, např. uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených obecními nebo městskými 
úřady. 
 
 
 
 
 
 
 


