
Pomocný přípravek v ochraně rostlin 
podle § 54 zákona č. 326/2004 Sb.

Účinná složka:  česnekový olej 63 g/kg

Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Škodlivý pro vodní organizmy, 
s dlouhodobými účinky.

Přípravek obsahuje česnekový olej  -  přirozenou nutriční živinu, 
důležitou pro  zdravý a vyrovnaný růst rostlin a jejich obranyschop-
nosti vůči škodlivému hmyzu. Dýmovnici lze použít na všechny 
rostliny. Dým rozežene škodlivý hmyz ze skleníků a foliovníků.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
• Zamezte vdechování prachu/dýmu.
• Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ 
 ochranné brýle.
• Uniklý produkt seberte.
• Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
• Neznečišťujte vody pomocným přípravkem nebo jeho obalem.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro 
lidské zdraví a životní prostředí.

Před použitím si pročtěte celý text etikety s návodem na 
použití a dalšími informacemi uvedenými v  příbalovém 
letáčku uvnitř krabičky.

Přípravek nesmí být použit jinak než jak je uvedeno
v návodu na použití.

První pomoc: 
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (např. přetrvá-
vají-li dýchací potíže, slzení, zarudnutí, pálení očí nebo podezření na 
alergickou kožní reakci) nebo v případě jakýchkoliv pochybností, 
kontaktujte lékaře a ukažte mu tento letáček či bezpečnostní list.

Při zasažení kůže:  sestřeste prostředek z kůže a z oděvu. Zasažené 
části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře 
opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno
vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktní čočky nelze znovu 
použít,je třeba je zlikvidovat. 

Při nadýchání:Přerušit práci, opustit zamořený prostor. Přeneste 
postiženého na čerstvý vzduch a ponechte ho v klidu v poloze usnad-
ňující dýchání. Zajistěte tělesný a duševní klid.

Další postup první pomoci lze konzultovat s  Toxikologickým
informačním střediskem:
 Klinika nemocí z povolání VFN v Praze 
 a 1. lékařské fakulty UK
 Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
 Telefon: 224 919 293 (nepřetržitě),  224 915 402
 E-mail: tis@vfn.cz 

Držitel povolení/dodavatel:
PelGar s.r.o.
Na Výsluní 2424/7
100 00 Praha 10
Tel.: 274 770 944 
 602 219 959, 608 923 215
E-mail: info@pelgar.cz
www.pelgar.cz

Pro PelGar s.r.o. 
vyrábí a balí: 
Agrochema, družstvo
Studenec 195
675 02 Studenec

92 x 62 x 62mm

Skladování: 
Skladujte v originálních neporušených obalech při teplotě +5° až
+ 30°C, odděleně od potravin a krmiv, mimo dosah dětí, nepouče-
ných osob a domácích zvířat, odděleně od hnojiv, dezinfekčních 
prostředků a prázdných obalů od těchto látek. Chraňte před přímým 
slunečním světlem a mrazem.

Likvidace obalů:  
Prázdná krabička se likviduje v komunálním odpadu. Vypálená dý-
movnice se znehodnotí a uloží na vyhrazené skládce. Prázdné obaly 
opětovně nepoužívat. Případné zbytky přípravku se nechají spálit
ve schválené spalovně.

Doba použitelnosti:  nejméně 2 roky od data výroby

Číslo výrobní šarže/datum výroby:  uvedeno na obalu.

Evidenční číslo pomocného přípravku:  1800-OC

Obsah: 90 gramů

VAROVÁNÍ

Česnek zdraví přináší, 
molice a mšice

ho ale nesnáší...
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