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Přípravek na ochranu rostlin 
 

TERIDOX 500 EC  

      

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu pro hubení  

jednoděložných a dvouděložných plevelů v porostech řepky olejky.  

 

Účinná látka: 

500 g/l dimetachlor  
tj. 2-chlor-N-(2-methoxyethyl)aceto-2´,6´-xylidid 

 

                                

           
    dráždivý       nebezpečný pro 

           životní prostředí 

 

 

R 38 Dráždí kůži 

R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží 

R 50/53   Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé 

účinky ve vodním  prostředí 

Hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti podle ČSN 650201 

S 2          Uchovávejte mimo dosah dětí 

S 13        Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 

S 20/21   Nejezte, nepijte a nekuřte při používání 

S 24 Zamezte styku s kůží 

S 28 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody 

S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo 

obličejový štít 

S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad 

S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz.speciální pokyny a 

bezpečnostní listy. 

S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a  

ukažte toto označení nebo obal 

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

prostředí 

SP 1   

 

 

Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem.  

(Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody. Zabraňte 

kontaminaci vod splachem z farem a z cest. 

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel 

Aplikujte maximálně 1 kg účinné látky dimethachlor na hektar každý třetí rok na stejném 

pozemku. 
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Registrační číslo:   4240-2 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švýcarsko 

Právní zástupce v ČR: Syngenta  Czech  s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5-Stodůlky 

Výrobce: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švýcarsko 

 

 

Balení a objem: 1 litr HDPE-PA láhev,  5 l HDPE-PA kanystr, 20 l HDPE-PA kanystr  

Číslo šarže: uvedené na obalu 

Datum výroby: uvedené na obalu 

 

Doba použitelnosti přípravku: při skladování v neporušených originálních obalech  

a dodržení stanovených podmínek skladování 60 měsíců od data výroby. 

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, nesmí být uváděn na trh. Tento přípravek lze 

uvádět na trh a použít v rámci podnikání, jestliže se prokáže na základě analýzy 

odpovídajícího vzorku, že jeho chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s podmínkami 

stanovenými v bodě 1.2 a) 2. rozhodnutí o jeho povolení. 

Jestliže se tyto vlastnosti neprokáží, nakládá se s odpovídajícím množstvím přípravku jako s 

odpadem (zákon 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů). 

 

Působení přípravku: 

Účinná látka dimethachlor  je selektivní půdní herbicid ze skupiny chloracetanilidů. Brzdí 

klíčení plevelů a je přijímána prostřednictvím kořenů, klíčků a děložních listů. 

 

Spektrum účinnosti: 

 

Citlivé plevele:  

Chundelka metlice Apera spica-venti 

Hluchavka nachová Lamium purpureum 

Heřmákovité plevele Matricaria spp. 

Ptačinec žabinec Stellaria media 

 

Méně citlivé plevele:  

Kokoška pastuší tobolka Capsella bursa-pastoris 

Pomněnka rolní Myosotis arvensis 

 

 

Indikace: 

 

Plodina Škodlivý 

organismus 

 

Aplikační dávka 

přípravku (l/ha) 

 

Dávka 

aplikační 

kapaliny 

(l/ha) 

Ochranná 

lhůta 

 

řepka 

olejka 

chundelka metlice, 

plevele  dvouděložné 

jednoleté 

2 200-400 AT 
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Ochranná lhůta AT  je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. 

 

Příprava aplikační kapaliny:  
Před použitím je třeba přípravek důkladně protřepat.  

Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny 

vodou. Po důkladném promíchání se doplní vodou na požadovaný objem.  

Před začátkem postřiku i v jeho průběhu je třeba zajistit stálé míchání. 

 

Při přípravě tank-mix směsí se odměřené množství přípravku TERIDOX 500 EC vlije do 

nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou, po důkladném promíchání se doplní 

voda do ¾ objemu nádrže aplikačního zařízení a po dalším promíchání se přidá další 

přípravek , doplní se voda na stanovený objem a důkladně se promíchá. Před začátkem 

ošetření i v jeho průběhu je třeba zajistit stálé míchání. Při přípravě tank mix směsí je 

zakázáno mísit koncentráty přípravků 

 

Aplikace přípravku:   

Přípravek TERIDOX 500 EC se aplikuje postřikem běžnými polními postřikovači.  

Přípravek je nutno aplikovat tak a za takových podmínek, aby byl vyloučen únik a zasažení 

okolních porostů. 

TERIDOX 500 EC aplikujeme ihned po zasetí, nejpozději do 3 dnů, maximálně 1x. 

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.  

 

Rizika fytotoxicity:   

Pokud je přípravek TERIDOX 500 EC používán v souladu s platným rozhodnutím o povolení 

a platnou etiketou, je tolerantní vůči ošetřované plodině. 

 

Následné plodiny:  
V rámci běžného osevního postupu mohou  být pěstovány všechny plánované následné 

plodiny bez omezení. 

 

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí: 

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, 

půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů a necílových rostlin.  

 

Skladování: 

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých, dobře větratelných  

a uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních 

prostředků a obalů od těchto látek při teplotě od  + 10 °C do +35C. Chraňte před mrazem, 

přímým slunečním zářením a vlhkem. 

 

Čištění aplikačního zařízení: 

1)  Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou 

objemu nádrže postřikovače), po dobu alespoň 10 minut. 

2)  Zbytek oplachové vody vypusťe a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou 

(čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), s přídavkem čistícího prostředku, případně s 

přídavkem sody (3 % roztokem). V případě použití čistících prostředků postupujte dle 

návodu na jejich použití. 

3)  Opakujte postup podle bodu “2” ještě 2x. 

4)  Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování. 
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Likvidace obalů a zbytků: 
Zbytky aplikační kapaliny a oplachové vody se zředí v poměru cca 1:10 s vodou 

a beze zbytku vystříkají na ošetřovanou plochu, nesmějí zasáhnout zdroje podzemních  a 

recipienty povrchových vod. 

Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k 

recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené dvojstupňovým spalováním s 

teplotou 1200 °C - 1400 °C ve druhém stupni  a čistěním plynných zplodin. Stejným 

způsobem je nutno likvidovat nepoužitelné zbytky přípravku. 

 

 

 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:     
Při práci s přípravkem je nutné používat osobní ochranné pracovní prostředky. 

OOPP při ředění a aplikaci přípravku 

ochrana dýchacích orgánů  polomaska z filtračního materiálu (ČSN EN 149) 

ochrana očí a obličeje  bezpečnostní ochranné brýle  nebo ochranný 

obličejový štít (ČSN EN 166) 

ochrana těla  

                       

celkový ochranný oděv z textilního materiálu podle 

ČSN EN 14605 nebo podle ČSN EN 13034 

označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ 

ČSN EN ISO 13688 a nepromokavý plášť s kapucí 

(turistická pláštěnka), zástěra z PVC nebo 

pogumovaného textilu při při ředění přípravku  

ochrana hlavy  čepice se štítkem nebo klobouk 

ochrana rukou  gumové nebo plastové rukavice označené 

piktogramem pro chemické nebezpečí podle ČSN 

EN 420 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN 

EN 374-1 

ochrana nohou  gumové nebo plastové holinky podle ČSN EN ISO 

20346 

 

Aplikace se smí provádět jen za bezvětří nebo mírného vánku a v tom případě ve směru po 

větru od pracujících. Při práci a po ní až do svlečení ochranného oděvu  

a důkladného omytí celého těla teplou vodou a mýdlem není dovoleno jíst, pít a kouřit.  

 

Bezpečnostní opatření po skončení práce: 

Důkladně se omyjte (sprcha, koupel, umytí vlasů). Vyměňte si oděv. Důkladně omyjte 

ochranné vybavení. Kontaminované vybavení důkladně omyjte roztokem sody nebo 

mýdlovým roztokem. 

 

Přípravek je hořlavý. 

Případný požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, eventuálně pískem nebo 

zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným 

proudem, a pouze v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná voda 

nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména aby nemohla proniknout do veřejné 

kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout  půdu. 

 

Důležité upozornění:  

při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může 

docházet ke vzniku toxických zplodin. 
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První pomoc : 
Všeobecné pokyny:  

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě poc hybností uvědomte lékaře a poskytněte mu 

informace z této etikety / štítku nebo příbalového letáku 

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: 

Přerušte práci, opusťte zamořený prostor, zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte 

postiženého prochladnout. Přetrvávají – li zdravotní potíže, vyhledejte lékařskou pomoc. 

 První pomoc při zasažení kůže: 

Odložte kontaminovaný  oděv.  Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a 

mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou 

pomoc. 

První pomoc při zasažení očí: 

Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno 

vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte 

lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření). 

První pomoc při náhodném  požití: 

Ústa vypláchněte vodou (je-li zasažená osoba při vědomí). Nevyvolávejte zvracení. 

Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek/ etiketu případně obal přípravku nebo 

bezpečnostní list. 
 

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, s nímž postižený pracoval a o 

poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i následnou 

terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem v Praze. Telefon nepřetržitě: 

224 919 293 nebo  224 915 402. 

 

 

Upozornění: 

Před použitím přípravku si  přečtěte přiložené pokyny. 

Riziko za poškození vyplývající z faktorů ležících mimo dosah kontroly výrobce nese 

spotřebitel. 

Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce 

neručí. 

 

 ®  Registrovaná ochranná  známka společnosti Syngenta 

 


