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ípravek na ochranu rostlin - balení pro neprofesionální použití

Dicotex®

Selektivní post ikový herbicidní p ípravek ve form  rozpustného koncentrátu proti dvoud ložným plevel m
v okrasných, sportovních a ú elových trávnících.

inná látka : 2,4 – D (ISO) 70 g/l tj. (2,4-dichlorfenoxy)octová kyselina (IUPAC)
MCPA  (ISO) 70 g/l tj. (4-chlor-2-tolyloxy)octová kyselina (IUPAC)
Mecoprop-P (ISO) 42 g/l tj. (2R)-2-(4-chlor-2-methylfenoxy)propanová kyselina (IUPAC)
Dikamba (ISO) 20 g/l tj. 3,6-dichlor-2-methoxybenzoová kyselina (IUPAC)
R 53: že vyvolat dlouhodobé 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 28: P i styku s k ží okamžit  omyjte velkým množstvím vody.
S 36/37: Používejte vhodný ochranný od v a ochranné rukavice.
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: 4611-1
Držitel rozhodnutí o registraci: Arysta LifeScience Czech s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
Výrobce p ípravku: AGRIPHAR S.A., Belgie
Balí a dodává: LOVELA Terezín s.r.o., Budínek 80, 263 01 Svaté Pole, provozovna 28. íjna 62 411 55 Terezín, tel.
416 782 224

íslo šarže a datum výroby uvedeny na obalu výrobku.
® je registrovaná ochranná známka spole nosti AGRIPHAR S.A., Belgie

Doba použitelnosti : i skladování v originálních neporušených obalech a dodržení podmínek skladování 2 roky
od data výroby.

sobení p ípravku
Dicotex® je selektivní herbicid proti dvoud ložným plevel m v  trávnících. Kombinace ty  ú inných látek se
vhodn  dopl uje a zajiš uje ú innost na široké spektrum jednoletých i vytrvalých dvoud ložných plevel . Dicotex®

obsahuje 70 g/l ú inné látky 2,4-D, 70 g/l ú inné látky MCPA a 42 g/l ú inné látky MCPP-P, které pat í chemicky
do skupiny fenoxykyselin, 20 g/l ú inné látky dikamba, která pat í chemicky do skupiny aminobenzoových kyselin.

ípravek ú inkuje systemicky, ú inné látky rychle pronikají p es listy i ko eny plevel  a nep ízniv  ovliv ují
fotosyntézu a d lení bun k. Zasažené citlivé plevele deformují listy, stonky a následn  hynou.

Návod k použití :

Plodina, oblast
použití

Škodlivý
organismus

Dávkování
ípravku

Dávka aplika ní kapaliny Poznámka

Trávníky Plevele
dvoud ložné

post ik
100 ml / 100 m2

post ik: 10 l vody / 100 m2

(koncentrace 1 %) (1)
(2)
(3)kropení

10 ml / 10 m2
kropení: 10 l vody / 10 m2

(koncentrace 0,1%)
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Poznámky:
(1) ípravek se aplikuje na dob e založený kompaktní trávník starší jednoho roku, r stová fáze trav BBCH 29,

tj. ukon ené odnožování
(2) Maximální po et aplikací – 1x za vegetaci.
(3) ípravek se aplikuje pozemn  post ikem schválenými post ikova i nebo kropicí konví. P i aplikaci p ípravku

kropicí konví nelze vylou it pokles ú innosti!

Up esn ní podmínek aplikace:
Dicotex® se aplikuje na plevele do kompaktních, dob e založených trávník  starších jednoho roku. Aplikaci je
možné provád t ru ním post ikova em nebo kropením konví (dávkování uvedeno v tabulce). Ošet ujte jen zdravé a
dob e zapojené trávníky. Pro zajišt ní dostate né ú innosti a selektivity p ípravku se aplikace provádí nejmén  5
dní po se i a nejmén  7 dní p ed následující se í trávníku. Plevele v po áte ních vývojových fázích jsou citliv jší.

innost p ípravku podporují p íznivé klimatické podmínky pro aktivní r st plevel  (fotosyntézu), tj. p edevším
teplota nad 12oC, sv tlo a vlhkost. P ípravek Dicotex® aplikujte za bezv í a v dob , kdy není p íliš sucho a
v následujících 6 hodinách po ošet ení se neo ekává déš . Neošet ujte louky s kvetoucím jetelem. Post ik nesmí
zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem! Mimo ádn  citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti
vinic a chmelnic ošet ovat jen za vhodných podmínek (bezv í, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23°C)
mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary p ípravku. P ípravek lze aplikovat pouze jednou b hem vegeta ního
období plevel  (kv ten až za átek zá í). Trávu a seno ošet ené p ípravkem Dicotex® je zakázáno zkrmovat!

ípravek nelze použít v množitelských porostech rostlin ur ených do trávníkových sm sí.
Druhové složení trávník  v etn  odr d konzultujte s držitelem registrace.
V p ípad , že trávník obsahuje jako požadovanou složku dvoud ložné rostliny, je nutná konzultace rizika
fytotoxicity s dodavatelem p ípravku.
Následné a náhradní plodiny:
Renovace trávníku je možná až po 6 – 8 týdnech po posledním ošet ení.

ípravek m že ovlivnit následnou plodinu po dobu 3 m síc  od posledního ošet ení.
Spektrum ú innosti p ípravku:
Citlivé plevele: jetel plazivý, pampeliška léka ská, sedmikráska chudobka
Mén  citlivé plevele: ernohlávek obecný, prysky níky, eb ek obecný

íprava aplika ní kapaliny
Odm ené množství p ípravku vlijte do nádrže post ikova e nebo kropicí konve napln né do poloviny vodou
a dopl te na stanovený objem. P ipravte jen takové množství aplika ní kapaliny, které bezprost edn  spot ebujete.

išt ní aplika ního za ízení:
Aplika ní za ízení okamžit  po použití vyprázdn te a opakovan  (min. 3x) vypláchn te vodou (vždy min. tvrtinou
objemu nádrže post ikova e). Nevyplachujte v dosahu zdroj  podzemních a povrchových recipient  vod!
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 Dicotex®.

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 povrchových vod /

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  podzemní a povrchové vody.

ípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany pták , vodních organism , suchozemských obratlovc , v el,
dních makroorganism  a p dních mikroorganism  a necílových suchozemských rostlin.
ípravek z hlediska ochrany suchozemských obratlovc  nevyžaduje klasifikaci.

Nebezpe ný pro necílové lenovce.

Podmínky správného skladování:
ípravek skladujte v uzav ených originálních obalech v uzam ených, suchých a v tratelných skladech p i

teplotách 5 - 30 °C.  Uchovávejte odd len  od potravin, nápoj  a krmiv (S13). Chra te p ed mrazem,
vlhkem, p ímým slune ním svitem a sáláním tepelných zdroj . Uchovávejte mimo dosah d tí (S2).
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Zp sob likvidace obal , neupot ebitelných zbytk , post ikové kapaliny a oplachových vod:
Prázdné obaly od p ípravku se nesmí znovu používat k jakýmkoliv ú el m! P ípadné zbytky p ípravku (likvidují se
v originálním obalu) a prázdné obaly se likvidují jako nebezpe ný odpad uložením do vy len ných kontejner , na
místech vyhrazených k tomuto ú elu.

ípravek, jeho zbytky a obaly po použití se nesmí dostat do povrchové vody. Zabra te uvoln ní do vodního
prost edí. Zbytky post ikové kapaliny a oplachové vody z te vodou v pom ru cca 1:5 a beze zbytku vyst íkejte
na ošet ovaném pozemku, p emž nesm jí být zasaženy zdroje podzemních a recipienty povrchových vod.

Bezpe nostní opat ení pro ochranu lov ka a domácích zví at:
i p íprav  aplika ní kapaliny a p i aplikaci p ípravku použijte pracovní od v z textilního materiálu, nejlépe

ozna ený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“, gumové nebo plastové rukavice, epici se štítkem nebo
klobouk a gumové nebo plastové holinky (s ohledem na práci v zem lském nebo zahrádká ském terénu).
Po skon ení práce, až do odložení pracovního od vu a dalších OOPP (osobní ochranné pracovní prost edky) a do

kladného umytí nejezte, nepijte a neku te.
Pracovní od v a OOPP p ed dalším použitím vyperte.
Ucpané trysky post ikova e se nesm jí profukovat ústy.
Post ik provád jte jen za bezv í nebo mírného vánku, v tom p ípad  ve sm ru po v tru od dalších osob.
Riziko, které p edstavuje p ípravek pro uživatele, je p ijatelné, pokud celková doba práce s p ípravkem nep esáhne
30 min. b hem jednoho dne.

ípravek není ho lavý. Dostane-li se do styku s ohn m, hasí se požár nejlépe hasicí p nou, hasicím práškem,
eventuáln  pískem nebo zeminou. Vodou jen v p ípad , kdy je zaru eno, že kontaminovaná hasební voda
nepronikne do ve ejné kanalizace a nezasáhne zdroje spodních vod a recipienty vod povrchových.

i požárním zásahu musejí být použity dýchací p ístroje, nebo  p i ho ení m že docházet ke vzniku toxických
zplodin.

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.

i náhodném požití: Ústa vypláchn te vodou (pouze za p edpokladu, že postižený je p i v domí); nevyvolávejte
zvracení. Vyhledejte léka skou pomoc a ukažte štítek / etiketu pop . obal p ípravku nebo bezpe nostní list.

i zasažení o í: Nejmén  15 minut vyplachujte – zejména prostory pod ví ky – istou pokud možno vlahou
tekoucí vodou.

i zasažení k že: Odložte kontaminovaný od v. Zasažené ásti pokožky umyjte pokud možno teplou vodou,
pokožku dob e opláchn te.

i nadýchání aerosolu p i aplikaci: erušte expozici, zajist te t lesný i duševní klid.
i vyhledání léka ského ošet ení, informujte léka e o p ípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté

první pomoci. V p ípad  pot eby lze další postup p i první pomoci konzultovat s Toxikologickým informa ním
st ediskem: Toxikologické informa ní st edisko: Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,
Telefon nep etržit : 224 919 293, 224 915 402.

Dodatková informace firmy Arysta LifeScience Czech s.r.o.:
ípravek musí být použit pouze podle návodu na použití a balen v originálních obalech opat ených schválenou

etiketou. Výrobce ani držitele registrace nenese zodpov dnost za nesprávné použití, balení nebo skladování
ípravku Dicotex®.
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