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Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov 

PAKET 250® EC 
 
Regulátor rastu a vývoja rastlín vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na skrátenie stebla 

a zvýšenie odolnosti proti poliehaniu pšenice ozimnej. 
 

ÚČINNÁ LÁTKA: 
Trinexapac-ethyl  250 g/l   (25 % hm.)  
 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Trinexapac-ethyl 
CAS No:. 95266-40-3 

 
OZNAČENIE PRÍPRAVKU: 

 

  

GHS07   
  

Pozor 
 
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre 
zdravie ľudí a životné prostredie. 

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. 
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 

P272 Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. 
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 

P363 Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. 
P391 Zozbierajte uniknutý produkt. 

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody 
a mydla. 

P305 + P351 + 

P338 

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. 

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte 
vo vyplachovaní. 

P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte 
lekársku pomoc/starostlivosť. 

P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi/odovzdaním 
oprávnenej osobe. 

  
 

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie 

v blízkosti povrchových vôd./Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových 
kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest). 
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Z4  Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné. 
Vt5  Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné. 
Vo2 Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý. 
V3  Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy. 

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo 
koncentrácie. 

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri  a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným 

rizikom. 

 

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! 

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo 

voľnej prírode! 

Uložte mimo dosahu zvierat! 

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ 

PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI! 
 

Držiteľ autorizácie: Arysta LifeScience Benelux Sprl, 26/1 Rue de Renory, B-4102 Ougrée, 
Belgické kráľovstvo 
Výrobca:Arysta LifeScience Benelux SprL, 26/1 Rue de Renory, B-4102 Ougrée, Belgické 

kráľovstvo 
 

Číslo autorizácie ÚKSÚP: 16-14-1872 

Dátum výroby: uvedené na obale 
Číslo šarže: uvedené na obale 

Balenie: 1 l fľaša (COEX HDPE/EVOH alebo PET) 
               5 l PET fľaša  

               5 l, 10 l, 20 l HDPE/F kanister 
Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby 
 
® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Arysta LifeScience 
 

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU 

PAKET 250 EC je regulátor rastu a vývoja na báze účinnej látky trinexapac-ethylu zo skupiny 
cyklohexankarboxylových derivátov. Účinná látka trinexapac-ethyl inhibuje syntézu giberelínov 

a tým dochádza k zabrzdeniu predlžovacieho rastu rastlín; je prijímaná hlavne listami rastlín, je 
rýchlo absorbovaná a je rozvádzaná vodivým systémom do meristematických pletív, kde 

spôsobuje inhibíciu predlžovania stonkových internódií. Po aplikácii dochádza k obmedzeniu 
rastu, zosilneniu stebla a zvýšeniu odolnosti proti poliehaniu.   
 

NÁVOD NA POUŽITIE 

Plodina 

 
 

Účel použitia Dávka/ha (l/ha) 

 
 

Ochr. doba Poznámka  

 
 pšenica ozimná 

 
 

skrátenie stebla, 
obmedzenie 
poliehania 

0,4 l 
 
 
 
 

AT 
 
 

 

Ochr. doba – minimálny interval medzi posledným ošetrením a zberom 
(AT – časový interval daný technologickým termínom ošetrenia) 
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POKYNY PRE APLIKÁCIU 

 
Odporúčané množstvo vody 200 – 400 l/ha. Vyššie množstvo vody je odporúčané v hustejších 

porastoch k zaisteniu kvalitnej penetrácie.  
Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu. 
V pšenici ozimnej aplikujte PAKET 250 EC v rastovom štádiu, keď 1. kolienko je min. 1 cm 

nad odnožovacím uzlom až do rastového štádia, keď 5. kolienko je 2 cm nad 4. kolienkom 
(BBCH 31-35). 
 

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI 

A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH 

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY 

Pokiaľ je prípravok aplikovaný v súlade s etiketou a návodom na použitie, je tolerantný k 
ošetrovanej plodine. Prípravok PAKET 250 EC nepoužívajte v prípadoch, keď je porast 
nevyrovnaný, podvyživený alebo inak stresovaný. 

 
VPLYV NA ÚRODU 

Aplikácia prípravku v súlade s návodom na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu. 
 

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY 

Nie sú známe žiadne obmedzenia pre následné a náhradné plodiny. 
Postrekom alebo výparom nesmú byť zasiahnuté susediace porasty! 

 
VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY 

Prípravok je regulátor rastu. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej 

dávky alebo koncentrácie je  prijateľné. 
 

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! 

 
ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA 

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky 
zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené 
podľa nasledujúceho postupu: 

1, Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou nádrže 
objemu postrekovača) 

2, Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou nádrže 
objemu postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom) 
3, Opakujte postup podľa návodu „2“ ešte raz.  

Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania. 
 

Nevyplachujte  v dosahu zdrojov podzemných a povrchových recipientov vôd! 
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný pracovný štít na tvár alebo 

ochranné okuliare, gumové rukavice, respirátor a gumové topánky. Pri riedení postreku použite 
aj zásteru z pogumovaného textilu. 

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou 
vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!  
Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. 

Opätovný vstup na ošetrené pozemky je možný až po zaschnutí. 
 

Prípravok nie je horľavý. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou 
alebo hasiacim práškom. Vodou iba výnimočne, len vo forme jemného zahmlievania, a to len v 
takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a 

nezasiahne zdroje podzemných a recipienty povrchových vôd. 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku 
toxických splodín! 
 

PRVÁ POMOC 

Všeobecné pokyny: Pri výskyte pretrvávajúcich zdravotných ťažkostí (pálenie až bolesť očí, 

začervenanie, slzenie; pri pretrvávajúcich dýchacích ťažkostiach apod.) alebo v prípade neistoty 
ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety / štítku, príbalového letáku 
alebo z karty bezpečnostných údajov.  

Po nadýchaní: Prerušte prácu. Dopravte postihnutého mimo ošetrovanú oblasť. Zabezpečte 
pokoj a prívod čerstvého vzduchu. Chráňte ho pred chladom. 

Po zasiahnutí pokožky: Odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ 
je to možné teplou vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite.  
Po zasiahnutí očí: Najskôr odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate, súčasne 

vyplachujte priestor pod viečkami aspoň 15 minút veľkým množstvom vlažnej tečúcej čistej 
vody. Ak pretrvávajú príznaky, zabezpečte očné vyšetrenie. Kontaminované očné šošovky nie je 

možné znovu používať a je treba ich zlikvidovať. 
Po náhodnom požití: Ústa vypláchnite vodou; nevyvolávajte zvracanie.  
 

V prípade náhodného požitia, pri otrave alebo podozrení na otravu: privolajte lekára, ktorého 
informujte o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže 

konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02-54774 
166). 
 

SKLADOVANIE 

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, chladných a 

dobre vetrateľných skladoch pri teplotách +5 až + 30°C oddelene od potravín, krmív, hnojív, 
dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym 
slnečným žiarením. 

 

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV 

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.  

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, 
nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite 

ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako 
technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) 

zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch. 
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DODATOČNÉ UPOZORNENIE 

Prípravok používajte výhradne v súlade s návodom na použitie. Spoločnosť Arysta LifeScience. 
nemá možnosť ovplyvniť aplikáciu prípravku a podmienky počas aplikácie (napr. vplyv 

klimatických podmienok), a preto ručí iba za konštantné vlastnosti prípravku PAKET 250®EC. 
Spoločnosť Arysta LifeScience nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym 
použitím či skladovaním prípravku. 


