
Účinná složka:
česnekový olej 63 g/kg

Přípravek – ve formě fumigátoru 
dýmu – obsahuje česnekový olej, při-
rozenou nutriční živinu, důležitou pro 
zdravý a vyrovnaný růst rostlin a je-
jich obranyschopnosti proti škodlivým 
organizmům. Dým rozežene škodlivý 
hmyz ze skleníků a foliovníků.

VAROVÁNÍ:
Může vyvolat alergic-
kou kožní reakci.
Škodlivý pro vodní or-
ganizmy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zamezte vdechování prachu/dýmu.
Používejte ochranné rukavice/ochran-
ný oděv/ochranné brýle.

PRVNÍ POMOC:
Všeobecné pokyny:
Projeví-li se zdravotní potíže (např. 
přetrvávají-li dýchací potíže, slzení, 
zarudnutí, pálení očí nebo podezření 
na alergickou kožní reakci) nebo v pří-
padě jakýchkoliv pochybností, kontak-
tujte 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 vo-
dou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 
nasazeny a pokud je lze snadno vy-
jmout. Pokračujte ve vyplachování. 
Kontaktní čočky nelze znovu použít, je 
třeba je zlikvidovat. 

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

Uniklý produkt seberte.
Odstraňte obsah/obal předáním opráv-
něné osobě.
Neznečišťujte vody pomocným pří-
pravkem nebo jeho obalem.
Dodržujte pokyny pro používání, abys-
te se vyvarovali rizik pro lidské zdraví
a životní prostředí.

Práce s pomocným přípravkem je za-
kázána pro těhotné a kojící ženy a pro 
madistvé.
Je rovněž nevhodná pro alergické oso-
by či osoby s onemocněním dýcha-
cích cest.

Před použitím si pročtěte celý text eti-
kety s návodem na použití uvedeným
v tomto příbalovém letáčku.

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

Další postup první pomoci lze konzul-
tovat s Toxikologickým informačním 
střediskem:

Klinika nemocí z povolání VFN v Praze 
a 1. lékařské fakulty UK
Na Bojišti 1
128 08 Praha 2
Telefon: 22491 9293 nepřetržitě,
224 915 402 
e-mail: tis@vfn.cz

SKLADOVÁNÍ:
Skladujte v originálních neporuše-
ných obalech při teplotě +5° až + 
30°C, odděleně od potravin a krmiv, 
mimo dosah dětí, nepoučených osob 
a domácích zvířat, odděleně od hno-
jiv, dezinfekčních prostředků a prázd-
ných obalů od těchto látek. Chraňte 
před přímým slunečním světlem a 
mrazem.

LIKVIDACE OBALŮ:
Prázdná krabička se likviduje v komu-
nálním odpadu. Vypálená dýmovnice 
se znehodnotí a uloží na vyhrazené 
skládce. Prázdné obaly opětovně ne-
používat. Případné zbytky přípravku 
se nechají spálit ve schválené spa-
lovně.

FORTEFOG 
GREENHOUSE SG

česneková dýmovnice

Pomocný přípravek v ochraně rostlin
pro NEPROFESIONÁLNÍ použití

Příbalový leták k pomocnému přípravku

FORTEFOG GREENHOUSE SG
česneková dýmovnice



DRŽITEL POVOLENI:
PelGar s.r.o. 
Na Výsluní 2424/7
100 00 Praha 10
Tel.: 274 77 0944, 608 923 215,
602 219 959
E-mail: info@pelgar.cz
Web: www.pelgar.cz

DODAVATEL/OSOBA ODPOVĚDNÁ 
ZA KONEČNÉ BALENÍ A OZNAČENÍ 
POMOCNÉHO PŘÍPRAVKU:
PelGar s.r.o. 
Na Výsluní 2424/7
100 00 Praha 10

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

Evidenční číslo pomocného
přípravku: 1800-1C

Doba platnosti povolení: 30.10.2028

Číslo šarže a datum výroby:
uvedeno na obalu

Doba použitelnosti:
nejméně 2 roky od data výroby

Obsah: 30 gramů v 1 dýmovnici

Bezpečnostní list si vyžádejte u dodavatele, 
držitele povolení nebo na www.pelgar.cz.

• Před zapálením dýmovnici řádně 
protřepte, aby se uvolnil její obsah. 

• Poté odstraňte plastové víčko a 
zapalte vyčnívající knot. 

• Dýmovnice musí vždy celá vyhořet. 
Je určena pouze pro jedno použití. 

• Při zapalování postupujte směrem 
ke dveřím, abyste nepracovali
v dýmu.

• Produkt hoří bez plamene za vzni-
ku hustého bílého dýmu.

• Zavřete za sebou dveře ošetřova-
ného prostoru. 

Při aplikaci:
• Při práci i po ní, až po odložení 

osobních ochranných pracovních 
prostředků a do důkladného umytí 
nejezte, nepijte a nekuřte.

• Nepoužívejte kontaktní čočky při 
aplikaci přípravku

• Po ukončení práce opusťte ošetřo-
vané prostory!

POKYNY PRO POUŽITÍ/ SPRÁVNOU 
APLIKACI DÝMOVNICE:
 
Před aplikací:
• Objekt před dýmováním je nutné 

zatěsnit – všechna okna, dveře a 
ostatní otvory ošetřovaného ob-
jektu musí být do dobu fumigace 
uzavřeny, aby dým nemohl unikat

• Osoba, která aplikuje dýmovnici, 
musí zajistit objekt před vstupem 
nepovolaných osob, a to nejen po 
dobu dýmování, ale také  násled-
ných 4 hodin působení pomocné-
ho přípravku a konečného důklad-
ného vyvětrávání.

• Před zapálením dýmovnice se 
musí pracovník ujistit, že východ 
z objektu není blokován.

• Aplikace proveďte v pozdním od-
poledni nebo ráno, za klidného 
počasí a při teplotě nad 16 °C. 

• Několik hodin před ošetřením řád-
ně zalijte všechny rostliny, aby 
kořeny rostlin byly mokré, listy 
rostlin však musí být při dýmování 
suché.

• Nikdy neošetřujte rostliny, jejichž 
kořeny jsou suché. 

Aplikace: 
• Umístěte dýmovnici na nehořla-

vou podložku na zem doprostřed 
skleníku či foliovníku (počet dý-
movnic se vypočítá dle kubatury 
ošetřovaného prostoru).

Po aplikaci:
• Po skončení práce a odložení 

všech ochranných pracovních 
pomůcek se osprchujte. Nečistoty
z vlasů je třeba umýt, případně vy-
česat pomocí kartáče.

• Ponechte skleník/foliovník uzavře-
ný nejméně 4 hodiny. Během této 
doby nesmí do ošetřovaného pro-
storu NIKDO vstoupit.

• Během této doby do ošetřovaných 
prostor nevstupujte.

• Pokud je nutné do skelníku/foli-
ovníku vstoupit, pak je nutné být 
vybaven ochrannými pracovními 
prostředky (obličejová maska po-
dle ČSN EN 140 nebo ČSN EN 136 
s vhodnými fi ltry.

• Před opětovným vstupem ošetře-
né prostory důkladně vyvětrejte. 

• Pokud není používán ochranný 
oděv pro jedno použití, pak tento 
ochranný oděv, resp. očistěte.

ROZSAH POUŽITÍ POMOCNÉHO PŘÍPRAVKU:
1) Plodina 2) Škodlivý organizmus Dávkování OL Poznámka
použití jiný účel použití mísitelnost - 1) k plodině

2) k ŠO
3) k OL
4) k dávkování
5) umístění
6) určení sklizně

všechny
plodiny

zvýšení obranyschopnosti 
rostlin proti škodlivým orga-
nizámům mimo přípravek

30 g na 20 m3 - 2) molice
5) skleníky

(-) ochrannou lhůtu není nutné stanovit


