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Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov 

 ®NAUTILE WP 

Kombinovaný fungicíd so systémovým a kontaktným účinkom vo forme dispergovateľného prášku 

určený na ochranu zemiakov proti hubovým chorobám. 

ÚČINNÁ LÁTKA:  

Cymoxanil  45 g/kg; t.j. 1-[(E/Z)-2-kyano-2- methoxyiminoacetyl]- 3-ethylmočovina 

   (4,5 % hm) 

Mancozeb  650 g/kg t.j.: Manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) komplex so soľou 

zinku 

   (65 % hm) 

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: mancozeb CAS č.: 

8018-01-7; cymoxanil CAS č.: 57966-95-7 
 

OZNAČENIE PRÍPRAVKU 

 

 

 

  

        GHS07       GHS08        GHS09  

 

 

Pozor 
 
H317   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 

H319   Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

H361fd  Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa. 

H410   Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

EUH401  Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné 

  prostredie. 

P261   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. 

P273   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

P280   Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre. 

P308+P313  PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 

P391   Zozbierajte uniknutý produkt. 

P501   Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi. 

 

SP1  Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti 

povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z 

poľnohospodárskych dvorov a vozoviek). 

SPe3  Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými 

vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 15 m bez redukcie postreku, 10 m s 50 % 

redukciou a 5 m s 75% redukciou postreku. 

SPe3   Na účel ochrany vodných organizmov dodržiavať ochrannú zónu od hladín tečúcich  stojatých 

vôd. 

SPe4  Z dôvodu ochrany vodných organizmov neaplikujte na nepriepustné povrchy, ako je asfalt, betón, 

dlažobné kocky, koľajnice a iné povrchy, pri ktorých je zvýšené riziko stekania vody. 

 

Z4   Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre 
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domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné. 

Vt5   Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre 

vtáky  

 

  prijateľné. 

Vo1   Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý. 

V3   Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy. 

Vč3   Riziko pre včely je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní 

návodu na použitie. 

Prípravok je pre populáciu Typhlodromus pyri škodlivý; pre populáciu Aphidius rhopalosiphi s prijateľným 

rizikom. 

 

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! 
Prípravok sa nemôže použiť v 2. ochrannom pásme povrchových vôd, ak nie je dodržaný 50 m široký 

neošetrený pás smerom k vodárenskému toku a nádrži, a na svahovitých pozemkoch so sklonom nad 7°, ak 

sú očakávané zrážky v priebehu nasledovných 24 hodín. 

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

Dodržiavajte podmienky správnej poľnohospodárskej praxe. 

Uložte mimo dosahu zvierat! 

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na jeho použitie. 

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO 

PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI! 

 

Výrobca: UPL Europe Ltd, The Centre 1st Floor, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3 6YN, Spojené 

kráľovstvo 

Držiteľ autorizácie: UPL Europe Ltd, The Centre 1st Floor, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3 6YN, 

Spojené kráľovstvo 

Poverený zástupca: Agro Aliance SK, s.r.o., ČSĽA  579/28, 972 17 Kanianka, tel.:046/5400501 

fax:046/5400051 

 

Číslo autorizácie ÚKSÚP:  16-02-1745 

Dátum výroby:    uvedené na obale 

Číslo výrobnej šarže:    uvedené na obale 

Balenie a hmotnosť (čistá):   10 kg PAP/LDPE vrece 

Doba použiteľnosti prípravku: 2 roky od dátumu výroby 

® NAUTILE je registrovaná ochranná známka spoločnosti Cerexagri 

 

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU 

NAUTILE WP je kombinovaný systémový fungicíd určený na ochranu proti plesni zemiakovej (Phytophthora 

infestans) na zemiakoch s vedľajším účinkom na alternáriovú škvrnitosť zemiakov (Alternaria solani). Účinné 

látky cymoxanil a mancozeb sa vo svojich účinkoch vhodne dopĺňajú. Cymoxanil penetruje do rastlinných pletív a 

v rastline je rovnomerne distribuovaný. Účinná látka macozeb s kontaktným účinkom chráni rastliny proti novým 

infekciám vytvorením rovnomernej vrstvy na ich povrchu.  

 

NÁVOD NA POUŽITIE 

Plodina Účel použitia Dávka / ha Ochranná doba Poznámka 

zemiak pleseň zemiaková 2,25 kg 7  

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU 

Dávka vody: 200 – 600 l/ha. 

Maximálny počet  aplikácií: 8 za sezónu, interval medzi aplikáciami: 7-10 dní. 

Prvú aplikáciu robte na základe signalizácie alebo najneskôr pri objavení sa prvých príznakov choroby. Prípravok 

je možné aplikovať v období od objavenia sa prvého výhonku (BBCH 21) až do fázy, keď 50% listov odumrie 

(BBCH 95). Ošetrovanie v intervale 7 dní je potrebné dodržať v prípade veľkého rizika výskytu plesne 

zemiakovej a pokiaľ sa v ďalších dňoch predpokladajú dažďové zrážky. Vysoké riziko výskytu plesne nastáva za 
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podmienok pretrvávajúceho daždivého počasia, rýchleho rastu, zavlažovania porastu, intenzívneho pestovania 

zemiakov a používania citlivých odrôd.  

 

Dlhšie intervaly sa odporúčajú v prípade suchších podmienok. Neaplikujte na ovlhčené listy alebo keď sa očakáva 

dážď. Do ošetreného porastu nevstupujte skôr kým porast neobschne. V aplikácii pokračujte až do odumretia 

vňate alebo do desikácie.  

 

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH 

PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ 

PRODUKTY  

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, 

odrodovej citlivosti, alebo negatívne vplyvy na úrodu a kvalitu plodiny, technologické procesy spracovania, 

vrátane produktov množenia. 

 

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE  
NAUTILE WP je zmes účinných látok cymoxanil a mancozeb. Účinná látka cymoxanil patrí do chemickej 

skupiny acylmočovín (27 podľa FRAC), ktorá má lokálne systémový účinok a poskytuje preventívnu a kuratívnu 

ochranu. Účinná látka do listov rýchlo penetruje a následne je translaminárne rozvádzaná naprieč listom. 

Cymoxanil preukazuje niekoľko spôsobov účinku, medzi ktoré patrí inhibícia syntézy nukleových kyselín, znižuje 

permeabilitu bunkových membrán, obmedzuje dýchanie a narušuje syntézu serínu, glycínu a cystidínu. To 

následne vedie k inhibícii rastu mycélia, redukcii sporulácie a klíčenia spór. Účinná látka mancozeb patrí do 

skupiny ditiokarbamátov (M3 podľa FRAC), jej účinok spočíva v  inhibícii klíčenia spór. 

V prípade ak sa na tom istom pozemku niekoľko rokov používajú fungicídy s rovnakým spôsobom účinku, môžu 

sa vyskytnúť rasy patogéna so zníženou citlivosťou, ktoré prežívajú, rozmnožujú sa a stanú sa na tomto pozemku 

dominantné. Preto sa odporúča používať na ochranu tiež fungicídy s iným mechanizmom účinku. 

 

VPLYV NA ÚRODU 

Pri dodržaní odporúčanej dávky nemá aplikácia prípravku NAUTILE WP
 
 žiadny negatívny vplyv na výšku 

a kvalitu produkcie. 

 

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY 

Pestovanie následných a náhradných  plodín je bez obmedzenia. 

 

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY 

Pri dodržaní odporúčanej dávky vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy je prijateľný. 

 

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  

Po skončení postreku, nádrž postrekovača vrátane celého postrekovacieho systému očistite vodou. Nádrž, čerpací 

a filtračný systém a postrekovacie ramená vypláchnite aspoň trikrát vodou v množstve zodpovedajúcom najmenej 

20% objemu nádrže. Miešacie zariadenie nechajte zapnuté aspoň 2 minúty. Oplachovú tekutinu vystriekajte na 

ošetrenom pozemku tak, aby nemohli byť zasiahnuté zdroje podzemnej vody ani recipienty povrchových vôd. 

Pravidelné čistenie vonkajšej strany postrekovača má byť súčasťou bežného operačného postupu vykonávaného 

na okraji ošetrovaného pozemku. 

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

Príprava postreku: pracovný ochranný odev, zástera z pogumovaného textilu, rukavice určené na prácu s 

chemikáliami, ochranná maska na ochranu dýchacích orgánov a gumová obuv. 
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Aplikácia: pracovný ochranný odev, bezpečnostné okuliare, gumová obuv, rukavice pre prácu s chemikáliami. 

Pracovníci vstupujúci do ošetrených plodín musia použiť' rukavice. 

Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, 

nepite a nefajčite. 

Opatrenia pri požiari. 

Prípadný požiar je možné hasiť oxidom uhličitým, chemickou hasiacou penou, chemickým hasiacim práškom. 

Vodu je možné použiť na chladenie obalov vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom a iba vtedy, ak je 

dokonale zabezpečené, že kontaminovaná hasiaca voda nemôže uniknúť z priestoru požiariska do okolia, najmä 

nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, spodných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť 

poľnohospodársku pôdy. 

Dôležité upozornenie: 
Pri hasení požiaru používať ochranné pomôcky pre celkovú ochranu tela a izolačný dýchací prístroj - pri horení 

môžu vznikať toxické splodiny. 

 

PRVÁ POMOC 

V prípade ak sa vyskytnú zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností upozornite lekára a poskytnite mu 

informácie z tejto etikety/štítku alebo príbalového letáku. 

Pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii: 

Prerušte expozíciu, zabezpečte telesný a duševný pokoj. Ak ťažkosti pretrvávajú, vyhľadajte lekársku 

pomoc/zabezpečte lekárske ošetrenie. 

Po zasiahnutí pokožky: 

Odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte podľa možností teplou vodou a mydlom, pokožku 

dobre opláchnite. V prípade príznakov silného podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske 

ošetrenie. 

Po zasiahnutí očí: 

Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich postihnutý používa. Pri otvorených viečkach 10 minút vyplachujte - 

najmä priestory pod viečkami - čistou a podľa možnosti vlažnou tečúcou vodou. Ak pretrvávajú príznaky 

(sčervenanie, pálenie, pocit cudzieho telieska v oku a pod.) bez meškania vyhľadajte lekársku pomoc (zabezpečte 

odborné lekárske ošetrenie). Kontaminované kontaktné šošovky sa nemôžu už viac používať, treba ich 

zlikvidovať. 

Pri náhodnom požití: 

Ústa vypláchnite vodou (iba v prípade ak postihnutý nie je v bezvedomí a nemá kŕče); nevyvolávajte zvracanie. 

Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte štítok / etiketu prípadne obal prípravku alebo kartu bezpečnostných údajov. 

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej 

prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (aj prípadnú následnú liečbu) 

konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel:  02 / 54 77 41 66). 

 

SKLADOVANIE 

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v zamknutých, suchých a vetrateľných skladoch 

oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, silných kyselín a obalov od týchto látok pri 

teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred vlhkom, mrazom a priamym slnečným svetlom a prehriatím. Udržujte 

medzery medzi regálmi/paletami. 

Nautile WP neskladujte po ukončení sezóny ošetrovania v otvorených vreciach, môže to spôsobiť zníženie 

účinnosti prípravku a môžu sa vytvoriť výpary, ktoré môžu byť horľavé. 

 

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. 


