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ípravek na ochranu rostlin-balení pro neprofesionální použití

BOFIX
Post ikový herbicid ve form  mikronizované suspoemulze k hubení dvoud ložných jednoletých a
vytrvalých plevel  v trávnících.

inné látky: clopyralid (ve form  monoethanolaminu) 20 g/l
t.j. 3,6 dichlorpyridin-2-karboxylová kyselina (monoethanolamonná s l)
fluroxypyr (ve form  meptylu) 40 g/l
t.j. (RS)-1-methylheptyl 4-amino-3,5-dichlor-6-fluor-2-piridyloxyacetát
MCPA (ve form  draselné soli) 200 g/l
tj. 2-(4-chlor-2-methylfenoxy)octová kyselina (draselná s l)

Další obsažené nebezpe né látky: alkohol etoxylát 10-20%
rozpoušt dlo na bázi aromatických uhlovodík  10-20%
ammonium lauryl ether sulfát, <5%
(2-methoxymethylethoxy) propanol <5%
1,2,4-trimethyl- benzen <1%
4-chloro-o-cresol <1%
naftalen  <1%

Pozor!

   Dráždivý

Nebezpe ný
pro životní
prost edí

R36: Dráždí o i.
R43: M že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží.
R50/53: Vysoce toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky
ve vodním prost edí.
S2: Uchovávejte mimo dosah d tí.
S13: Uchovávejte odd len  od potravin, nápoj  a krmiv.
S20/21: Nejezte, nepijte a neku te p i používání.
S26: P i zasažení o í okamžit  d kladn  vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc.
S28: P i styku s k ží okamžit  omyjte velkým množstvím vody.
S35: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn ný bezpe ným zp sobem.
S36/37/39:Používejte vhodný ochranný od v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obli ejový štít.
S46: P i požití okamžit  vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna ení.
S61: Zabra te uvoln ní do životního prost edí. Viz speciální pokyny nebo bezpe nostní listy.
Zamezte styku s k ží a o ima.
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.
OP II. st. P ípravek je vylou en z použití v ochranném pásmu II. stupn  zdroj  povrchové
vody.
Spe1: Za ú elem ochrany podzemní vody neaplikujte tento p ípravek nebo jiný, jestliže
obsahuje ú innou látku clopyralid, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.
Spe1: Za ú elem ochrany podzemní vody neaplikujte tento p ípravek nebo jiný, jestliže
obsahuje ú innou látku clopyralid v podzimním období.
Spe3: Za ú elem ochrany vodních organism  snižte úlet dodržením neošet eného ochranného
pásma 4 m vzhledem k povrchové vod .
Spe3: Za ú elem ochrany necílových rostlin dodržujte neošet ené ochranné pásmo 10 m od
okraje ošet ovaného pozemku.
Nebezpe ný pro necílové rostliny.
Pravidelná práce s p ípravkem je nevhodná pro alergické osoby, protože obsahuje
senzibilizující látku.
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.

Registra ní íslo SRS: 4105-4
Držitel rozhodnutí o povolení: LOVELA Terezín s.r.o., Budínek 80, 263 01 Svaté Pole
Výrobce p ípravku: Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, 46268 Indianpolis, Indiana,
USA
Balí a dodává: LOVELA Terezín s.r.o., provozovna: 28. íjna 62, 411 55 Terezín, tel. 416 782 224
Datum výroby a íslo šarže uvedeny na obalu výrobku
 je registrovaná ochranná známka spole nosti Dow Agrosciences
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Doba použitelnosti: P i správném skladování v p vodních neporušených obalech je doba
použitelnosti p ípravku 2 roky od data výroby.

sobení:
ípravek Bofix proniká do rostlin prost ednictvím list , ú inná látka je rychle translokována. Ú inek
ípravku na plevele je patrný již za n kolik hodin po aplikaci. Deš ové srážky 2 hodiny po aplikaci

neovlivní negativn  ú inek p ípravku na plevele.

Spektrum ú innosti:
Citlivé plevele: svízel p ítula, pta inec žabinec, he mánkovec p ímo ský, rmeny, star ek obecný,
opletka obecná, konopice napuchlá, hluchavky, kop iva žahavka, penízek rolní, kokoška pastuší
tobolka, ohnici rolní, zem dým léka ský, lilek erný, lebeda rozkladitá, merlíky, pomn nka rolní,
jitrocel kopinatý, pampeliška léka ská, sedmikráska chudobka, kop iva dvoudomá, svla ec rolní,

ovíky, ostružiník ježiník, plevelné jeteloviny, pchá  oset.

Návod k použití:
Plodina Škodlivý organismus Dávkování,

mísitelnost
Ochr. lh ta

(dny)
Poznámka

trávníky Plevele dvoud ložné
jednoleté a vytrvalé

40 ml / 100 m2

2,5-4  l vody / 100 m2 28

Ochranná lh ta = 28 dní (pro zkrmování na zeleno)
stová fáze plodiny v dob  ošet ení: od BBCH 14, tj. 4 listy, 2-14 dní p ed se ením trávníku – delší

asový úsek je nutné dodržet p i hubení vytrvalých plevel
stové fáze plevel : BBCH 12-14, tj. 2-4 pravé listy; svízel p ítula BBCH 11-14, tj. 1-4 p esleny

rozvinuty; pchá  oset BBCH 30-31, tj. listová r žice až 10% kone né velikosti
Maximální po et aplikací: 1x za vegeta ní sezónu
Dávka vody: 2,5 -4 l / 100 m2

ípravek aplikujte pozemn  schválenými post ikova i.
Nepoužívejte v jakkoli poškozených i oslabených porostech.
Neaplikujte p ípravek do 2 dn  po se ení trávníku!
Druhové a odr dové složení všech typ  trávník  z hlediska možné fytotoxicity p ípravku konzultujte
s držitelem registrace.
V p ípad , že trávník obsahuje jako požadovanou složku dvoud ložné rostliny, je nutná konzultace
rizika fytotoxicity s držitelem registrace.

stování následných plodin bez omezení.
Pozor na úlet post ikové kapaliny p i provád ní ošet ení v blízkosti p stovaných dvoud ložných
rostlin. Post ikem nesmí být zasaženy sousední porosty. Mimo ádn  citlivé jsou réva vinná a chmel.
V blízkosti vinic a chmelnic ošet ovat jen za vhodných podmínek (bezv í, nižší teploty). Za
vysokých teplot (nad 25°C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary p ípravku.
K zabrán ní vzniku rezistence neaplikujte tento p ípravek stále po sob  bez p erušení ošet ením jiným
herbicidem s odlišným mechanismem ú inku.

íprava aplika ní kapaliny:
Odm ené množství p ípravku vlijeme do nádrže aplikátoru napln né do poloviny vodou a doplníme
na požadovaný objem. P ipravujeme si jen takové množství aplika ní kapaliny, které bezprost edn
spot ebujeme.

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. V p ípad  použití istících prost edk  postupujte dle
návodu k jejich použití.
Vzhledem k charakteru p ípravku nelze v p ípad  nedostate ného vypláchnutí použitého aplika ního
za ízení vylou it poškození následn  ošet ovaných rostlin zbytky p ípravku Bofix .
Doporu ení a možná rizika ve vztahu k životnímu prost edí:
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ípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovc , v el,
necílových lenovc , p dních makroorganism  a mikroorganism .

ípravek je vysoce toxický pro vodní organismy.

Skladování:
ípravek skladujte v uzav ených originálních obalech v suchých, chladných, uzamykatelných a dob e
traných skladech odd len  od potravin, nápoj , krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobk ,

kosmetických výrobk , desinfek ních prost edk  a prázdných obal  od t chto látek p i teplotách +5 až
+30°C. Chránit p ed mrazem, vlhkem a p ímým slune ním svitem.

Likvidace obal  a zbytk :
ípadné zbytky oplachové kapaliny nebo aplika ní jíchy se z edí vodou v pom ru 1:5 a beze zbytku

vyst íkají na p edtím ošet enou plochu. Nesmí však zasáhnout zdroje vod podzemních ani recipienty
vod povrchových. Obal p ípravku se nesmí znovu použít k jakémukoliv ú elu. P ípadné zbytky

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.

Bezpe nostní opat ení:
ed použitím si p te uvedené pokyny.

Ucpané trysky se nesm jí profukovat ústy
Riziko, které p edstavuje p ípravek pro uživatele, je p ijatelné, pokud doba práce s p ípravkem
nep esáhne 30 minut b hem 1 dne.
Post ik provád jte jen za bezv í nebo mírného vánku, v tom p ípad  ve sm ru po v tru od dalších
osob.
Po ukon ení práce opus te ošet ované prostory! Další práce lze provád t až po d kladném oschnutí
ošet ených rostlin.
Po skon ení práce, až do odložení pracovního od vu a dalších OOPP (osobní ochranné pracovní
prost edky) a do d kladného umytí nejezte, nepijte a neku te. Pracovní od v a OOPP p ed dalším
použitím vyperte.
Osoby alergické by s p ípravkem nem ly pracovat.
Osobní ochranné prost edky (OOPP) p i p íprav  aplika ní kapaliny a aplikaci p ípravku:
Ochrana dýchacích orgán : není nutná
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice
Ochrana o í a obli eje: brýle nebo obli ejový štít
Ochrana t la: celkový ochranný od v a nepromokavý pláš  s kapucí (nap . turistická plášt nka), pop .
(míchání/ ed ní p ípravku) plastová zást ra nebo zást ra s pogumovaného textilu.
Dodate ná ochrana hlavy: není nutná
Dodate ná ochrana nohou: gumové nebo plastové holínky (s ohledem na práci v zem lském nebo
zahrádká ském terénu)

První pomoc:
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v p ípad  pochybností uv domte léka e a
poskytn te mu informace z této etikety/štítku/p íbalového letáku.
První pomoc p i nadýchání aerosolu p i aplikaci: P erušte expozici a zajist te t lesný i duševní klid.
První pomoc p i zasažení k že: Odložte pot ísn ný od v. K ži umyjte velkým množstvím pokud
možno vlažné vody pop . mýdlem nebo jiným vhodným mycím prost edkem. P i potížích vyhledejte
léka skou pomoc.
První pomoc p i zasažení o í: Promývejte o i velkým množstvím tekoucí vody nejmén  15 minut, p i
násilném otev ení o ních ví ek. P i p etrvávajícím drážd ní vyhledejte léka skou pomoc.
První pomoc p i náhodném požití: Vypláchn te ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. P i potížích
vyhledejte léka skou pomoc a ukažte etiketu/štítek pop . obal p ípravku.
V p ípad  pot eby lze další postup p i první pomoci konzultovat s Toxikologickým informa ním
st ediskem: telefon nep etržit : 224 919 293 nebo 224 915 402.
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