
Pomocný prost ředek na ochranu rostlin 
 

X-CHANGE ®  
 

Postřikový pomocný prostředek ve formě ve vodě rozpustného koncentrátu určený jako kondicionér 
k úpravě tvrdosti a pH vody a snížení pěnivosti postřikových kapalin. 
 
Účinné složky: 
propionát amonný (20%), kyselina citronová (10%), polyakrylát Na(I)NH4(I) (10%), síran amonný (5%), 
fosfát ester (5%) 
 
Pozor! 
  
R52/53  Škodlivý pro vodní organismy, m ůže vyvolat dlouhodobé nep říznivé ú činky ve 

vodním prost ředí. 
S2 Uchovávejte mimo dosah d ětí. 
S7 Uchovávejte obal t ěsně uzavřený. 
S13 Uchovávejte odd ěleně od potravin, nápoj ů a krmiv. 
S20/21 Nejezte, nepijte a neku řte při používání. 
S26 Při zasažení o čí okamžit ě důkladn ě vypláchn ěte vodou a vyhledejte léka ř-

skou pomoc. 
S28 Při styku s k ůží okamžit ě omyjte velkým množstvím vody.  
S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn ěny bezpe čným zp ůsobem. 
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný od ěv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli-

čejový štít. 
S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dob ře, okamžit ě vyhledejte léka řskou pomoc 

(je-li možno, ukažte toto ozna čení). 
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžit ě vyhledejte léka řskou pomoc a ukažte 

tento obal nebo ozna čení.  
SP1 Zabraňte kontaminaci vody p řípravkem nebo jeho obalem (Ne čist ěte aplika ční zaří-

zení v blízkosti povrchové vody / zabra ňte kontaminaci vod splachem z farem a 
z cest). 

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prost ředí! 
Pomocný prost ředek nevyžaduje z hlediska ochrany v čel klasifikaci. 
Použití pomocného prost ředku X-Change z hlediska ochrany necílových organism ů se řídí 
přípravkem, s nímž je pomocný prost ředek aplikován. 
 
 
Číslo zápisu do ú řed. registru: 1684-0C  

Výrobce a držitel zápisu: De Sangosse Ltd.,   Swaffham Bulbeck,   Cambridge CB5 0LU, 
Velká Britanie 

Právní zástupce v ČR: Chemtura Europe Ltd., organizační složka, Jeremenkova 1142/42, 
772 00 Olomouc 

Balení:  5 l kanystr HDPE 
Číslo šarže:  uvedeno na obalu 
Datum výroby:  uvedeno na obalu 
Doba použitelnosti:  36 měsíců od data výroby 
 
 
 
 
 

® je registrovaná známka společnosti De Sangosse 



Působení: 
X-Change může být použit se všemi pesticidy ve všech plodinách vždy když je použita tvrdá voda pro 
přípravu postřikové kapaliny, nebo je požadována úprava pH. X-Change zcela změkčuje tvrdou vodu 
a nevratně inaktivuje nebezpečné ve vodě rozpuštěné vápenaté a hořečnaté kationty způsobující její 
tvrdost. X-Change okyseluje vodu přibližně na pH 5, čímž brání alkalické hydrolýze pesticidů a zvyšu-
je tak stabilitu aplikační kapaliny. Přípravek dále snižuje pěnivost aplikační kapaliny. 
 
Návod k použití:  
Plodina Účel použití Dávkování LA poznámka 
Všechny plodiny Snížení tvrdosti vody, 

úprava pH vody,  
omezení pěnivosti 

0,1 – 0,25 % LA Dávkování se řídí 
podle tvrdosti vody 

Poznámka: 
Pokud není známa tvrdost vody, použijte koncentraci 0,25 % (tj. 250 ml na 100 l vody) 
 
Příprava aplika ční kapaliny 
X-Change musí být do nádrže vpraven vždy p řed pesticidem.  
Naplňte nádrž aplikačního zařízení do poloviny vodou a zapněte míchání. Přidejte X-Change v množ-
ství odměřeném pro požadovaný konečný objem nádrže. Za stálého míchání doplňte nádrž aplikační-
ho zařízení na požadovaný objem. Přidejte pesticid tak jak je doporučeno jeho výrobcem. Ponechte 
zapnuté míchání po celou dobu aplikace. 
 
Bezpečnostní opat ření 
Při práci s přípravkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky. Při manipulaci s neředěným 
přípravkem používejte protichemický ochranný oděv z tkaného materiálu (ČSN EN 368 a ČSN EN 
369), uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít (ČSN EN 166), ústenku nebo polomasku z textilní-
ho materiálu (respirátor) (ČSN EN 149), čepici se štítkem nebo klobouk, gumové rukavice (ČSN EN 
374-1), gumové boty (ČSN EN 346), zástěru z PVC nebo pogumovaného textilu. Při aplikaci postřiku 
s X-Change ve směsi s jinými přípravky se ochranné prostředky řídí rizikovějším přípravkem. 
Aplikace se smí provádět jen za bezvětří nebo mírného vánku tak, aby aplikační kapalinou nebyla 
zasažena obsluha. 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! 

Ochrana životního prost ředí: 
Protože je tato pomocná látka nebezpečná pro ryby a vodní organismy, nesmí být aplikační kapalinou 
znečištěny vodoteče a povrch vodních nádrží chemikálií nebo použitými obaly. Pomocná látka nesmí 
být aplikována s žádným pesticidem do nebo blízko vody. 
 

Čišt ění aplika čního za řízení 
1. Po aplikaci přípravku vypláchnout nádrž, rozvod kapaliny a trysky čistou vodou. 
2. Zbytek roztoku oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou. 
3. Pokud návod k použití čisticích prostředků obsahuje odlišný způsob čištění aplikačního zařízení, 

dodržujte způsob uvedený v tomto návodu. 
4. Pokud návod k použití pesticidu obsahuje odlišný způsob čištění aplikačního zařízení, dodržujte 

způsob uvedený v tomto návodu. 

Skladování:   
Pomocný prostředek skladuje v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratel-
ných skladech při teplotách 5 - 30 °C, odd ěleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků, 
hořlavin a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, ohněm a přímým slunečním svitem. 

Likvidace obal ů a zbytk ů:  
Zbytky aplikační kapaliny a oplachové vody se rozředí v poměru cca 1:5 a vystříkají se beze zbytku na 
předtím ošetřenou plochu a nesmějí zasáhnout zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. 
Prázdné obaly od pomocného prostředku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do 
sběru k recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním 
s teplotou 1200 - 1400 °C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin (plast). Stejným způsobem je 
nutno po nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) likvidovat nepoužitelné zbytky pomocného pro-
středku. 

 



První pomoc: 
Při zasažení oka: Okamžitě vyplachovat velkým množstvím vody po dobu 15 minut a po té vyhledat 
lékaře a předložit mu tuto etiketu. 
Při zasažení pokožky: Odstranit potřísněný oděv. Nejprve opláchněte pokožku dostatečným množ-
stvím teplé (nikoli horké) vody a pak zasažená místa omyjte mýdlem a teplou vodou. Pokud podráž-
dění přetrvá, vyhledejte lékaře. 
Při nadýchání: Vyvést postiženého na čerstvý vzduch. Pokud je dýchání obtížné, podejte kyslík. 
Ihned zajistěte lékařskou pomoc. 
Při požití: Nikdy nepodávejte tekutiny, nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezvědomí 
nebo má křeče. Při náhodném požití podejte 0,5 l vlažné vody s 10 tabletami medicinálního uhlí. Při 
požití nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte tuto etiketu. 
Informujte lékaře o poskytnuté první pomoci a o pomocného prostředku, se kterým postižený praco-
val. V případě potřeby konzultovat příslušné toxikologické středisko: Klinika nemocí z povolání, Toxi-
kologické středisko, Na bojišti 1, 128 08  Praha 2, tel.: 224 919 293. 
 
Dodatková informace spole čnosti De Sangosse 
X-Change se doporučuje použít zejména při aplikace všech formulací glyphosatů a pyretriodů a sulfo-
nylmočovin. 
 


