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POMOCNÝ PROSTŘEDEK NA OCHRANU ROSTLIN 
Break-Thru® SPU 
 
Neionická přídavná látka k optimalizaci účinku prostředků na ochranu rostlin. 
 
Účinná složka: směs 70 - 85 % kopolymeru polyether-polymethylsiloxanu 
    15 - 30 % polyetheru  
Formulace: rozpustný koncentrát (SL) 
 
 
Varovná označení 

 
 
 
 
 
 

Zdraví škodlivý Nebezpečný pro životní prostředí 
 
Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. 
Dráždí kůži. 
Nebezpečí vážného poškození očí. 
Toxický pro vodní organizmy. 
 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 
Nevdechujte aerosol. 
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 
pomoc. 
Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody. 
Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte 
tento obal nebo označení. 
Zamezte styku s kůží a očima. 
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. 
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo 
obličejový štít. 
 
Neznečisťujte vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační 
zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a 
cest.  
 
Riziko vyplývající z použití přípravku je při dodržení aplikačních dávek přijatelné pro 
volně žijící zvěř, včely, ptactvo, půdní mikroorganismy a půdní makroorganismy. 
 
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní 
prostředí. 
 
Hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti dle ČSN 650201. 
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Registrační číslo přípravku: 1648-3C  
Držitel rozhodnutí o zápisu pomocného prostředku: Evonic Goldschmidt GmbH, 
Goldschmidtstraße 100, D-45127 Essen, Německo 
Výrobce pomocného prostředku:  Evonic Goldschmidt GmbH, Goldschmidtstraße 
100, D-45127 Essen, Německo 
Právní zástupce: Spiess-Urania Chemicals GmbH, Frankenstrasse 18 b, 20097 
Hamburg, Německo 
Distributor: Spiess-Urania Chemicals GmbH, organizační složka, Litvínovská 
609/3,190 00 Praha 9 – Prosek  
 
Balení:   HDPE nebo COEX lahve 
   HDPE nebo COEX kanystry 
Hmotnost obsah:  10 ml, 100 ml, 1l, 5l 
 
Datum výroby:  
Číslo šarže:  
 
Doba použitelnosti přípravku: 48 měsíců od data výroby při dodržení podmínek 
skladování v neporušených originálních obalech 
 
 
 
Působení 
Break-Thru® SPU snižuje povrchové napětí aplikačních kapalin a zlepšuje 
smáčlivost a pokryvnost aplikačních kapalin a umožňuje jejich lepší distribuci na 
ošetřovaných rostlinách. Díky lepší distribuci postřikové směsi na ošetřeném povrchu 
a zrychlenému vstřebávání účinných látek do rostliny se zvyšuje odolnost postřiku 
proti smytí deštěm. 
V doporučených dávkách je Break-Thru® SPU tolerantní vůči ošetřovaným rostlinám 
a může být používán se všemi přípravky na ochranu rostlin i s listovými hnojivy. 
 
Údaje o použití 
a) Návod k použití – indikace 
Doporučení pro aplikaci 
Break-Thru® SPU může být při respektování uvedeného dávkování používán 
v kombinaci s registrovanými fungicidy, herbicidy, insekticidy a akaricidy, desikanty a 
regulátory růstu v následujících oblastech. Taktéž je možné přípravek použít 
v kombinaci s listovými hnojivy. 
 
 
1) Plodina, 
oblast použití 

2) Škodlivý 
organizmus, 
jiný účel použití 

Dávkování, 
mísitelnost 

OL LA 3) 
Poznámka 

plodiny s 
vysokým 
indexem listové 
plochy, 
např. chmel 
otáčivý, ovocné 
dřeviny, réva 

zlepšení 
pronikání, 
zvýšení odolnosti 
vůči dešti, 
zlepšení 
smáčivosti a 
distribuce 
aplikačních 

200 – 300 ml/ha >  
400 l vody/ha + TM 
fungicidy, akaricidy a 
insekticidy, herbicidy, 
desikanty a regulátory 
růstu 
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kapalin 
příprava půdy 
před zalesněním, 
nezemědělská 
půda, orná půda 
(před setím, 
sázením, na 
strniště), 
železnice 

zlepšení 
smáčivosti a 
distribuce 
aplikačních 
kapalin 

100 – 125 ml/ha  
100 – 400 l vody/ha + 
TM  
herbicidy 

   

příprava půdy 
před zalesněním, 
nezemědělská 
půda, orná půda 
(před setím, 
sázením, na 
strniště), 
železnice 

zlepšení 
pronikání, 
zvýšení odolnosti 
proti dešti 

100 – 250 ml/ha  
100 – 400 l vody/ha + 
TM herbicidy 

   

všechny plodiny 

 
zlepšení 
smáčivosti a 
distribuce 
aplikačních 
kapalin 

100 – 125 ml/ha  
100 – 400 l vody/ha + 
TM  
fungicidy, akaricidy a 
insekticidy, herbicidy, 
desikanty a regulátory 
růstu  

   

všechny plodiny 

 
zlepšení 
pronikání, 
zvýšení odolnosti 
proti dešti 

100 – 250 ml/ha  
100 – 200 l vody/ha + 
TM 
fungicidy, akaricidy a 
insekticidy, herbicidy, 
desikanty a regulátory 
růstu  

   

Ochranná lhůta (OL): řídí se přípravkem, se kterým je Beak-Thru SPU používán. 
Letecká aplikace (LA): řídí se přípravkem, se kterým je Beak-Thru SPU používán. 
 
b) Upřesnění podmínek aplikace 
Podmínky použití a ochranná lhůta se řídí podle použitého přípravku, se kterým je 
Break-Thru® SPU kombinován.  
Při aplikaci nesmí být zasaženy kulturní rostliny ani jiné porosty v okolí ošetřované 
plochy. 
V případech, kdy existuje nebezpečí, že by samotný použitý prřípravek na ochranu 
rostlin nebo listové hnojivo mohly vykazovat netoleranci vůči ošetřovaným plodinám, 
použití přípravku  Break-Thru® SPU nedoporučujeme. V takových případech se 
doporučuje provést před ošetřením test fytotoxicity na malé části pozemku nebo 
několika rostlinách za podmínek, které lze očekávat v době ošetření. 
Break-Thru® SPU nesmí být používán v tankmixech s močovinou.  
 
Příprava aplikační kapaliny 
Break-Thru® SPU se přidává do postřikové směsi jako poslední složka k zamezení 
tvorby pěny. 
Před použitím Break-Thru® SPU s přípravky na ochranu rostlin a listovými hnojivy je 
nutné zajistit, aby postřikovače byly čisté. Je nutné dodržet pokyny pro čištění 
uvedené v návodech k použití předtím použitých přípravků. Osvědčilo se čištění za 
použití čističe pro postřikovací zařízení. 
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1. Nádrž postřikovače naplňte z poloviny vodou. 
2. Podle návodu k použití přidejte za stálého míchání odměřené množství přípravků 

na ochranu rostlin. 
3. Aplikační směs důkladně promíchejte a nádrž naplňte z 90 % vodou. 
4. Přidejte Break-Thru® SPU, doplňte zbývající množství vody a míchejte se 

sníženým výkonem ještě 1 až 2 minuty. 
5. Během jízdy i během postřiku udržujte aplikační směs v pohybu za použití 

míchadla nebo vratného oběhu. Po přestávce v práci postřikovou směs znovu 
pečlivě promíchejte. 

6. Připravenou aplikační kapalinu spotřebujte ihned po její přípravě. 
 
Upozornění 
Nekombinujte s jinými typy pomocných látek a smáčedela nepoužívejte za podmínek, 
za kterých není doporučené použití přípravku na ochranu rostlin nebo hnojiva. 
 
Čištění aplikačního zařízení 
Způsob čištění postřikovače se řídí podle přípravku na ochranu rostlin nebo hnojiva, 
v kombinaci s nímž je Break-Thru® SPU použit. 
 
Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a domácích zvířat  
 
Ochranné prostředky při ředení (Os-2): 
Ochrana dýchacích orgánů (A1) – ústenka (ČSN EN 142) nebo (A2) – čtvrtmaska 
(ČSN EN 140) plus filtr proti parám (ČSN EN 141) 
Ochrana očí a obličeje (B2) – uzavřené ochranné brýle (ČSN EN 166) nebo (B3) – 
ochranný obličejový štít (ČSN EN 166)  
Ochrana těla (C1) – protichemický oděv z povrstvených textilií nebo plastu (ČSN EN 
368 a ČSN EN 369); (C3) – zástěra z PVC nebo pogumovaného textilu 
Ochrana hlavy (D) čepice se štítkem nebo klobouk (ČSN EN 812) 
Ochrana rukou (E) gumové rukavice (ČSN EN 374-1) 
Ochrana nohou (F) gumové nebo plastové holinky (ČSN EN 346) 

 

Ochranné prostředky při aplikaci (Os-1): 
Ochrana dýchacích orgánů (A1) – ústenka (ČSN EN 142) nebo (A2) – čtvrtmaska 
(ČSN EN 140) plus filtr proti parám (ČSN EN 141) 
Ochrana očí a obličeje (B2) – uzavřené ochranné brýle (ČSN EN 166) nebo (B3) – 
ochranný obličejový štít (ČSN EN 166)  
Ochrana těla (C1) – protichemický oděv z povrstvených textilií nebo plastu (ČSN EN 
368 a ČSN EN 369) 
Ochrana hlavy (D) čepice se štítkem nebo klobouk (ČSN EN 812) 
Ochrana rukou (E) gumové rukavice (ČSN EN 374-1) 
Ochrana nohou (F) gumové nebo plastové holinky (ČSN EN 346) 

 

Pokud se ochranné prostředky předepsané u pomocného prostředku Break-Thru 
SPU liší od ochranných prostředků pro jiný společný přípravek v tank-mix směsi, 
použijí se ochranné prostředky podle rizikovějšího přípravku. 
 
První pomoc 
Všeobecné pokyny: V případě nehody nebo při nevolnosti ihned přivolejte lékaře. 
Kontaminovaný oděv a obuv okamžitě svléknout; další použití až po důkladném 
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vyčištění. 
Při nadýchání: Postiženou osobu dostat z nebezpečné oblasti. Zajistit přívod 
čerstvého vzduchu. Ihned přivolat lékařskou pomoc.  
Při zasažení kůže: Ihned omýt vodou a mýdlem. Zajistit lékařské ošetření. 
Při zasažení očí: Otevřít oční víčka, oči důkladně vypláchnout vodou (15 minut). Při 
podráždění konzultovat u očního lékaře. 
Při náhodném požití: Důkladně vypláchnout ústa a vypít větší množství vody. Ihned 
přivolat lékařskou pomoc. Osobám v bezvědomí nepodávat žádné tekutiny. 
 
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený 
pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první 
pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním 
střediskem (telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402) nebo s SGS 
Emergency +32 3 575 55 55 (informace budou podávány v českém jazyce). 
 
Ochrana vod 
Aplikované kapaliny a jejich zbytky, přípravek a jeho zbytky, prázdné nádoby a obaly, 
čisticí a oplachové kapaliny se nesmějí dostat do povrchových vod. Toto platí i pro 
nepřímé vniknutí prostřednictvím kanalizace, dvorních a silničních výpustí, dešťových 
stok a kanálů na odpadní vodu. 
 
Podmínky správného skladování 
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých, větratelných a 
uzamykatelných skladových prostorách při teplotách od -5 až +50°C, odděleně od 
potravin, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů těchto látek. Chraňte před mrazem, 
vlhkostí, ohněm, sálajícími tepelnými zdroji a přímým slunečním zářením.  
 
Postupy pro zneškodňování pomocného prostředku na ochranu rostlin a jeho 
obalů 
Prázdné obaly od přípravku nesmějí být znovu použity. Prázdné obaly se spálí ve 
schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalovacím zařízením a zařízením na 
čištění plynných zplodin. 
Oplachové vody se použijí pro přípravu aplikační kapaliny.  
Zbytky oplachové vody nebo postřikové směsi se vylijí do mělké brázdy na předtím 
ošetřeném pozemku a sice tak, aby  nebyly zasaženy zdroje spodních vod a 
recipienty povrchových vod.  
V případě většího množství nespotřebovaného přípravku je nutná konzultace s 
dodavatelem nebo výrobcem. 
 
® registrovaná ochranná slovní známka firmy Evonik Goldschmidt GmbH 
 
 


