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Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov 

SUNDA 
 

Postrekový herbicídny prípravok vo forme vodnej emulzie typu olej:voda (EW), určený na reguláciu 

výskytu trávovitých burín v obilninách. 

 

ÚČINNÁ LÁTKA 

Fenoxaprop-P 63,6 g/l  

(6,1 % hm) 

t.j vo forme fenoxaprop-P-ethyl v obsahu 69 g/l (6,6 % hm)  

   

Mefenpyr (safener)  16,1 g/l  

(1,5 % hm) 

t.j vo forme mefenpyr-diethyl v obsahu 19 g/l (1,8 % hm)  

   

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: fenoxaprop-P-etyl 

CAS No.: 71283-80-2; hydrocarbons, C10-C13, aromatics < 1 % naphthalene, CAS No.: 64742-94-

5; isotridecanol, etoxylated CAS No.: 69011-36-5; reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu 

a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1) CAS No.: 55965-84-9. 

 

OZNAČENIE PRÍPRAVKU 

 

  

GHS09   

Pozor 

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

P102 

P270 

P273 

P280 

P391 

P501 

Uchovávajte mimo dosahu detí. 

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 

Zozbierajte uniknutý produkt. 

Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte 

na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie 

prázdnych obalov v súlade s platným zákonom o odpadoch. 

EUH208 Obsahuje fenoxaprop-p-etyl, etyl (2R)-2-{4-[(6-chlór-1,3-benzoxazol-2-

yl)oxy]fenoxy}propionát, reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-

metyl-2H-izotiazol-3-ónu. Môže vyvolať alergickú reakciu. 

EUH401  Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie 

ľudí a životné prostredie. 

 

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v šírke 5 m.  

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné. 

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné. 

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý. 

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy. 
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Vč3  Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo 

koncentrácie. Prípravok je pre populácie užitočných článkonožcov s prijateľným 

rizikom. 

 

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! 

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! 

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej 

prírode! 

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá! 

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ 

ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI! 

 

 

Držiteľ autorizácie:   Sharda Cropchem España S.L. 

EdificioAtalayas Business Center 

CarrilCondomina n°6, 12th Floor 

30006 Murcia 

Španielske kráľovstvo 
 

Číslo autorizácie ÚKSÚP: 20-00992-AU  

 

Dátum výroby:  uvedené na obale 

Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale 

Balenie:   0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l HDPE fľaša 

5 l, 10 l, 20 l, 25 l HDPE kanister 

 

 

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU 

Fenoxaprop-P-ethyl je selektívny postemergentný graminicíd s kontaktným aj systémovým účinkom. 

Prijímaný je výhradne zelenými časťami rastlín a je transportovaný do koreňov a rhizómov, pôsobí 

na rastové pletivá tráv. Ošetrené trávy počas 2-3 dní po aplikácii prestávajú rásť a nevytvárajú nové 

listy; na starších listoch sa objavujú chlorózy, ktoré prechádzajú do nekróz listov, stoniek a celá 

rastlina postupne odumiera. Tento proces, v závislosti na počasí a rastovej fáze tráv, trvá 12-28 dní, 

vyššia teplota a relatívna vzdušná vlhkosť účinok podporujú. Suchá pôda, nízka relatívna vlhkosť 

vzduchu a nízke teploty účinok spomaľujú. Účinok v období dlhšieho sucha býva znížený, lebo 

vzhľadom na obmedzené transportné pochody v rastline sa nemôže prejaviť systémová zložka 

účinnosti prípravku. Optimálny účinok sa prejaví, ak sú trávy v čase aplikácie vo fáze 

od 3 listov do začiatku odnožovania (BBCH 13-21) a aktívne rastú. Účinok v neskorších rastových 

fázach nemusí byť vždy spoľahlivý. Prerastené trávy sú silne retardované v raste, ale neodumierajú. 

Mefenpyr-diethyl zvyšuje selektivitu účinnej látky voči obilninám. SUNDA nemá žiadny pôdny 

účinok, v pôde je počas niekoľkých hodín plne inaktivovaná. 

 

Spektrum herbicídneho účinku 

Citlivé buriny v dávke 1,0 l/ha: ovos hluchý 

Odolné buriny v dávke 1,0 l/ha: ježatka kuria 

 

Citlivé buriny v dávke 1,2 l/ha: ovos hluchý 

Menej citlivé buriny v dávke 1,2 l/ha: metlička obyčajná 

Odolné buriny v dávke 1,2 l/ha: lipnica ročná  
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NÁVOD NA POUŽITIE 

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná 

doba 

Poznámka 

jačmeň jarný, 

jačmeň ozimný, 

pšenica jarná 

trávovité buriny 1,0 l AT  

pšenica ozimná, 

tritikale ozimné, 

raž ozimná 

trávovité buriny 1,2 l AT  

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU 

Dávka vody:  200-400 l/ha. 

Max. počet aplikácií: 1× za vegetáciu plodiny. 

 

Dážď dve hodiny po aplikácii môže znížiť účinnosť prípravku. Prípravok aplikujte od rastovej fázy 

klíčneho listu do fázy 2. kolienka (BBCH 10-BBCH 32). Vhodnejšie je s ošetrením počkať do doby, 

keď majú buriny vyvinutú čo najväčšiu listovú plochu. 

 

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH 

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY 

ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY 

Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam autorizovaných 

prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod, 

Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, 

odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na rastliny alebo rastlinné produkty. 

 

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE 

Fenoxaprop-P-ethyl patrí podľa HRAC klasifikácie do skupiny A = inhibítory acetylCoAcarboxylase 

(ACCase). 

Prvé záznamy o možnej rezistencii psiarky roľnej pochádzajú z roku 1982 a ovsa hluchého z roku 1994 

z Veľkej Británie. Možná rezistencia metličky obyčajnej bola zaznamenaná v Nemecku v roku 2009. 

V rámci obmedzenia rizika vyselektovania rezistentných burín odporúčame: 

• dodržiavať zásady striedania plodín, 

• dodržiavať zásady správnej agrotechniky, 

• pri pestovaní na tých istých pozemkoch používať herbicídy z rozdielnych chemických skupín, 

• vysievať iba čistené certifikované osivo pre zabránenie prenosu semien burín medzi pozemkami  

a regiónmi. 

 

VPLYV NA ÚRODU 

Prípravok SUNDA nemá negatívny vplyv na kvantitu alebo kvalitu úrody. 

 

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY 

Pestovanie následných plodín je bez obmedzení. 

Pokiaľ je potrebné porast ošetrený prípravkom SUNDA z akéhokoľvek dôvodu zlikvidovať, je možné 

vysievať ľubovoľnú náhradnú plodinu. V prípade výsevu veľmi citlivých plodín, ako sú obilniny, 

kukurica alebo trávy, je vhodné dodržať niekoľkodenný odstup výsevu po aplikáciu prípravku 

SUNDA. 

Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry! 
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VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY 

Pri použití v súlade so schválenou etiketou nemá prípravok žiadny negatívny vplyv na užitočné 

a necieľové organizmy. 

 

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINYAZNEŠKODNENIE OBALOV 

Prípravok je potrebné najprv v obale homogenizovať (napr. premiešaním alebo pretrepaním). 

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej  

do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, 

a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení ktoré je súčasťou postrekovača. 

Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, 

ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pri príprave zmesí je zakázané 

miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. 

Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia 

obalu alebo jeho použitia na iné účely! 

 

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA 

Použité aplikačné zariadenie, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte  

3 % roztokom sódy a umyte 3× vodou. Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a povrchových 

recipientov vôd! Oplachovú vodu zneškodnite ako nebezpečný odpad. V prípade použitia čistiacich 

prostriedkov postupujte v súlade s ich návodom na použitie. 

 

BEZPEČNOSTNÉ  OPATRENIA 

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie (etiketu prípravku). 

Príprava postrekovej kvapaliny 

Pri príprave postrekovej kvapaliny je nutné používať ochranný pracovný odev odolný voči 

chemikáliám, gumovú/PVC zásteru, rukavice odolné voči chemikáliám, ochranný štít na tvár, resp. 

ochranné okuliare, respirátor na ochranu dýchacích orgánov a gumovú pracovnú obuv.  

Pri príprave aplikačnej kvapaliny sa neodporúča používať kontaktné šošovky. 

Aplikácia 

Pri aplikácii postreku je potrebné používať ochranný celotelový pracovný odev, rukavice vhodné pre 

prácu s chemickými látkami, ochranný štít na tvár resp. ochranné okuliare, respirátor na ochranu 

dýchacích orgánov a gumovú pracovnú obuv. 

Prípravok je nutné aplikovať iba vo voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. 

Pri manipulácii s prípravkom sa treba vyhnúť postriekaniu kože a vniknutiu prípravku do očí.  

Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom 

nejedzte, nepite a nefajčite.  

Ak nebol použitý jednorazový ochranný pracovný odev, je potrebné pracovný odev a ďalšie osobné 

ochranné pracovné prostriedky (OOPP) po ukončení práce vyprať, resp. očistiť.  

Je zakázané vynášať kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Poškodené OOPP  

je potrebné urýchlene vymeniť.   

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere po vetre, 

aby nebola zasiahnutá obsluha a ďalšie osoby. 

Pri aplikácií sa neodporúča používať kontaktné šošovky. Práca s prípravkom je zakázaná tehotným 

ženám, mladistvým a je nevhodná pre osoby trpiace alergickým ochorením. 

Pracovníci vstupujúci do ošetrených porastov 

Musia mať primerané ochranné pracovné oblečenie (pracovný odev s dlhými rukávmi, dlhé 

nohavice), uzavretú pracovnú alebo ochrannú obuv a okrem pracovného odevu musia použiť tiež 

ochranné rukavice. Do ošetrených porastov je možné vstupovať až po úplnom zaschnutí postreku na 

rastlinách, najskôr po 24 hodín od postreku. 
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Obmedzenia s cieľom chrániť zdravie miestnych obyvateľov a náhodne sa vyskytujúcich 

okolostojacich osôb 

Vzdialenosť medzi hranicou ošetrenej plochy od hranice oblasti využívanej zraniteľnými skupinami 

obyvateľstva nesmie byť menšia ako 5 metrov.  

Pod oblasťami využívanými zraniteľnými skupinami obyvateľov sa v tomto kontexte považujú: 

verejné parky a záhrady, cintoríny, športoviská a rekreačné strediská, školské areály a detské ihriská, 

areály zdravotníckych zariadení, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia poskytujúce liečebnú 

starostlivosť alebo kultúrne zariadenia, ale taktiež okolia obytných domov, záhrady, pozemky vrátane 

prístupových ciest a pod.  

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku 

toxických splodín. 

 

PRVÁ  POMOC 

Všeobecné pokyny: 

 

V prípade, že sa objavia zdravotné problémy (napr. nevoľnosť, 

pretrvávajúce slzenie, začervenanie, pálenie očí a pod.), alebo 

v prípade iných ťažkostí kontaktujte lekára. 

Pri nadýchaní: Prerušte prácu. Opustite ošetrovanú oblasť, alebo preneste 

postihnutého mimo ošetrovanú oblasť. 

Pri zasiahnutí pokožky: Odložte kontaminovaný/nasiaknutý odev. Zasiahnuté časti pokožky 

umyte teplou vodou a mydlom. Pokožku potom dobre opláchnite. Pri 

väčšej kontaminácii pokožky sa osprchujte. 

Pri zasiahnutí očí: Vypláchnite oči podobu aspoň 10-tich minút veľkým množstvom 

vlažnej čistej vody. Ak sú nasadené kontaktné šošovky a ak je to 

možné, vyberte ich. Kontaktné šošovky nie je možné opätovne 

použiť, zlikvidujte ich.  

Pri náhodnom požití: Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému vypiť asi pohár 

(1/4 litra) vody. Nevyvolávajte zvracanie. 

 

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým sa pracovalo, poskytnite 

mu informácie z etikety alebo karty bezpečnostných údajov a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší 

postup prvej pomoci (príp. následnú liečbu) je možné konzultovať s Národným toxikologickým 

informačným centrum – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, 

tel.: +421/2/54 774 166. 

 

SKLADOVANIE 

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, 

dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30 °C oddelene od potravín, nápojov, krmív, 

hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní 

v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. 

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom! 

 

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV 

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. 

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú 

však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako 

nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický 

zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako 

nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch. 


