
Přípravek na ochranu rostlin

Tivmetix® OD
Herbicid ve formě olejové disperze (OD) k ochraně proti  plevelům v ozimé a jarní pšenici, v ozimém a jarním
ječmeni, v tritikale a ozimém žitu, pro použití na jaře.

Účinné látky: thifensulfuron-methyl 190 g/l (18,7% hm.) 
metsulfuron-methyl – 19 g/l (1,9% hm.)

Varování

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný oděv.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v 

poloze usnadňující dýchání.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Likvidace obsahu / nádoby podle místních / regionálních / národních / 

mezinárodních předpisů.

K zabránění  vzniku  rezistence  neaplikujte  tento  přípravek  nebo  jiný,  který  obsahuje  účinnou  látku  na  bázi
inhibitorů  ALS  (sulfonylmočoviny,  triazolopyrimidiny,  triazoliny)  na  stejném  pozemku  po  sobě  bez  přerušení
ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod.
Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody. 

Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel,
ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. 

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Pro profesionální uživatele.

Evidenční číslo přípravku: 4988-0 
Držitel rozhodnutí o povolení: GAT Microencapsulation GmbH, Gewerbezone 1, 2490 Ebenfurth, Rakousko;
tel. +43262453922
Výrobce přípravku:  GAT Microencapsulation GmbH, Gewerbezone 1, 2490 Ebenfurth, Rakousko

Balení: láhev PE-PA (COEX), uvnitř PA se šroubovacím uzávěrem pro 80 ml, 125 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml,
1000 ml, 5000 ml přípravku

Datum výroby: uvedeno na obalu
Číslo šarže: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 až +30°C
Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě 
analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě
bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované 
laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.



Působení
TIVMETIX OD je kombinovaný selektivní herbicid ze skupiny sulfonylmočovin (HRAC group B) hubící většinu
jednoletých dvouděložných plevelů.  Mechanismem účinku je  inhibice enzymu (ALS) esenciálního při  syntéze
alifatických aminokyselin. Obě účinné látky spolehlivě působí na listovou plochu i kořeny. 
Rostliny přípravek přijímají převážně listy a transportují jej systemicky do všech částí. TIVMETIX OD inhibuje růst
během  několika  hodin  po  aplikaci.  Účinek  se  projevuje  zastavením  růstu,  později  barevnými  změnami  a
postupným odumřením plevelů. Doba potřebná k objevení symptomů až po uhynutí plevelů se liší v závislosti na
plevelném druhu a povětrnostních podmínkách. Příznaky působení nastupují pomalu a patrné jsou zpravidla do 4
týdnů po aplikaci. Plevele, které nebyly zcela vyhubeny při aplikaci, jsou zakrnělé a méně konkurenceschopné.

Údaje o použití
a) Návod k použití – indikace

1) Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý 
organismus,
jiný účel použití

Dávkování, 
mísitelnost

O
L

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

4) Pozn. k 
dávkování

5) Umístění
6) Určení 

sklizně 
pšenice, žito 
ozimé, tritikale,
ječmen

plevele 
dvouděložné 
jednoleté

0,2 l/ha
AT 1) od 13 BBCH, do 39 

BBCH
2) do 16 BBCH

Plodina, oblast 
použití

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině

pšenice, žito ozimé, 
tritikale, ječmen

200-400 l/ha
postřik

max. 1x na jaře

AT – ochranná lhůta je daná odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní

b) Upřesnění podmínek aplikace
TIVMETIX  OD aplikujte  na  jaře,  v období,  kdy  má plodina  vyvinuté  aspoň  tři  listy  (BBCH 13),  až  do  fáze
prodlužování listové pochvy praporcového listu (BBCH 39). Aplikujte maximálně jednou!
TIVMETIX OD aplikujte v dávce 0,2 l/ha. 
Aplikujte ve 200 l vody na hektar, použijte polní postřikovač, aplikační tlak 200-300 kPa, středně jemné kapky. V
případě hustého porostu nebo vyššího zaplevelení  použije  400 l vody/ha.  Dbejte na to,  aby se nepřekrývaly
postřikové pásy.

Nejlepších výsledků je dosahováno při aplikaci v období intenzivního růstu (při optimální půdní vlhkosti, teplotě a
relativní  vlhkosti  vzduchu),  pokud jsou  plevele v raných  růstových  fázích.  Je  nutné  zabezpečit  rovnoměrnou
aplikaci  postřiku.  Účinek může být  snížen vlivem sucha,  reziduální  účinky můžou být  sníženy vlivem silných
dešťů. TIVMETIX OD lze používat na všech typech půd.

Spektrum plevelů
Plevele citlivé – kokoška pastuší tobolka, hluchavky, plevele heřmánkovité, pomněnka rolní, mák vlčí, ptačinec
žabinec, penízek rolní, violka rolní, řepka olejka – výdrol
Plevele méně citlivé – ostrožka stračka, svízel přítula, opletka obecná, rozrazily

Upozornění
TIVMETIX OD nesmí být aplikován v období 7 dnů od válení porostu.
Neošetřujte  přípravkem  TIVMETIX  OD  porosty  trpící  stresem  v důsledku  sucha,  zamokření,  nízkých  teplot,
napadení škůdci nebo chorobami, výživového deficitu popřípadě jakéhokoliv faktoru, který redukuje růst porostu.
Neošetřujte obilniny s podsevem trav, jetelovin nebo jiných dvouděložných plodin.
Nepoužívejte TIVMETIX OD ve sledu s přípravkem obsahujícím jinou sulfonylmočovinu.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. 
Použití přípravku v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení.

Rizika fytotoxicity 
Nelze  vyloučit  projevy  zpravidla  přechodné  fytotoxicity  na  ošetřované  plodině.  Citlivost  odrůd  konzultujte
s držitelem povolení. 

Následné plodiny 
V roce sklizně plodiny lze na podzim pěstovat ozimé obilniny, na jaře následujícího roku jarní obilniny.



Náhradní plodiny 
Jako náhradní plodiny lze pěstovat obilniny.

Rizika vzniku rezistence a antirezistentní strategie
U dvouděložných plevelů,  proti  kterým je přípravek určen zatím nebyly v ČR na orné půdě nalezeny případy
herbicidní rezistence.
K zabránění  vzniku  rezistence  neaplikujte  tento  přípravek  nebo  jiný,  který  obsahuje  účinnou  látku  na  bázi
inhibitorů  ALS  (sulfonylmočoviny,  triazolpyrimidiny,  triazoliny)  na  stejném  pozemku  po  sobě  bez  přerušení
ošetřením  jiným  herbicidem  s odlišným  mechanismem  účinku.  Dodržujte  předepsanou  aplikační  techniku  a
přípravek aplikujte pouze za vhodných povětrnostních podmínek a v doporučených růstových fázích plevelů.

Příprava postřikové kapaliny 
Odměřenou dávku přípravku vlijte  do nádrže  postřikovače předem naplněné do čtvrtiny vodou a za  stálého
míchání doplňte na stanovený objem. Připravenou postřikovou kapalinu je třeba bezodkladně spotřebovat. 

Čištění postřikovače
Aby při aplikaci přípravku nedošlo k poškození dřevin či jiných plodin než obilnin následujícím způsobem pečlivě
odstraňte stopy přípravku z postřikovače:
• Okamžitě po ošetření nádrž vyprázdněte a opláchněte zařízení zvenčí čistou vodou.
• Nádrž vypláchněte důkladně čistou vodou, propláchněte ramena, hadice a trysky.
• Naplňte nádrž do poloviny čistou vodou a přidejte odpovídající množství čistícího přípravku, zamíchejte a opět
propláchněte ramena a trysky. Nádrž znovu naplňte a ponechte 15 minut stát bez míchání, znovu propláchněte
ramena a trysky a nádrž vyprázdněte.
• Trysky a sítka čistěte odděleně rovněž čistícím roztokem a pak propláchněte čistou vodou.
• Nádrž, ramena, hadice a trysky propláchněte čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a nádrž vypusťte.
Čištěná  zařízení  a  stroje  nevyplachujte  na  obdělávané  půdě  ani  v  dosahu  zdrojů  podzemních  a  recipientu
povrchových vod!

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina bez redukce tryska 50 % tryska 75 % tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

pšenice, ječmen, tritikale, ozimé žito 4 4 4 4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice, ječmen, tritikale, ozimé žito 30 15 10 5

S  ohledem  na  ochranu  vodních  organismů  je  vyloučeno  použití  přípravku  na  pozemcích  svažujících  se
k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně
10 m.

Podmínky správného skladování
TIVMETIX OD skladujte v originálních obalech v chladných a větratelných místnostech při teplotě  +5 až +30°C
odděleně od potravin,  nápojů,  krmiv,  hnojiv,  desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek.  Chraňte před
mrazem, ohněm, vysokou teplotou a přímým slunečním světlem. Neskladujte s oxidačními činidly, kyselinami a
zásadami.

Postupy pro zneškodňování přípravku na ochranu rostlin a jeho obalů nebo postupy dekontaminace 
Likvidace přípravku se provádí podle platných předpisů pro skládku, spalování nebo recyklaci jako nebezpečný
odpad. Při  likvidaci  zbytků nebo obalů nesmí být  zasaženy recipienty podzemních a povrchových vod. Zcela
vyprázdněné obaly se spálí ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200-1400
°C s čištěním plynných zplodin nebo se znehodnotí a předají se prostřednictvím sběrného místa pro zvláštní a
nebezpečné odpady do sběru k recyklaci nebo spálení ve schválené spalovně. Případné zbytky přípravku se
likvidují po smíšení s pilinami ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly. Případné zbytky oplachové kapaliny
nebo postřikové jíchy se naředí 1  :  5 vodou a bezezbytku  vystříkají  na ošetřovaném pozemku,  nesmí však
zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod.

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a domácích zvířat 
Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a při aplikaci
Ochrana  dýchacích orgánů není  nutná;  při  přípravě  aplikační  kapaliny  filtrační  polomaska k ochraně  proti
částicím podle ČSN EN 149+A1
Ochrana rukou pro přípravu aplikační kapaliny, popř. při údržbových pracích na ošetřeném území gumové nebo
plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem
podle přílohy A k ČSN EN 374-1
Ochrana očí a obličeje není nutná



Ochrana těla celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1 nebo jiný
ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688 
Dodatečná ochrana hlavy není nutná
Dodatečná ochrana nohou pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN
ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu)

Společný údaj k OOPP poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

Další označení z hlediska ochrany zdraví člověka
Přípravu  aplikační  kapaliny  (postřikové  jíchy)  provádějte  ve  venkovních  prostorách  s dostatečným  přísunem
čerstvého vzduchu.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. 
Vstup na ošetřené pozemky je možný až druhý den po zaschnutí.
Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí  nejezte,
nepijte a nekuřte. 
Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak ochranný oděv a OOPP vyperte, resp. očistěte. 
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé. Práce s přípravkem je nevhodná pro
alergické osoby.

Zvláštní bezpečnostní opatření 
Povinnost informovat před použitím přípravku sousedy, kteří by mohli být vystaveni úletu aplikační kapaliny a kteří
požádali o to, aby byli informováni.

První pomoc
Všeobecné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí; podráždění kůže
nebo podezření na alergickou reakci či přetrvávají-li dýchací potíže) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře
a poskytněte mu informace ze štítku, příbalového letáku nebo bezpečnostního listu. 
Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný/nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplo
vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. 
Při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte oči velkým množstvím
vlahé čisté vody. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat.
Při náhodném požití: NIKDY nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici
(1/4 litru) vody. 

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté
první  pomoci.  Další  postup  první  pomoci  (i  event.  následnou  terapii)  lze  konzultovat  s  Toxikologickým
informačním střediskem. Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402. 

Dodatková informace společnosti GAT Microencapsulation GmbH
Přípravek  používejte  výhradně v  souladu s návodem na použití.  Společnost  GAT Microencapsulation GmbH
nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím či skladováním přípravku.

TIVMETIX®  je registrovaná ochranná známka společnosti GAT Microencapsulation GmbH.


