
 

         ETIKETA 

Přípravek na ochranu rostlin                        

 

WÖBRA – přípravek proti okusu a ohryzu 

 

WÖBRA  je přípravek určený k zamezení poškozování kůry jehličnatých, listnatých, ovocných a 

okrasných stromů. 

Přípravek je ve formě pasty a natírá se neředěný. Asi po třech hodinách přilne ke stromu a po 

dalších šesti hodinách zprůhlední.  

Tak zůstane zachován přirozený vzhled stromů. Při zasychání vznikají v nátěru mikroskopické 

trhlinky, které činí ochrannou vrstvu prodyšnou. Nijak se neomezí ani proudění mízy, ani  růst 

stromu. 

WÖBRA zajistí spolehlivou ochranu kůry stromů po dobu 10 až 15 let. Pouze při aplikaci přípravku 

na stromy rostoucí u vody může dojít vlivem kolísání vodní hladiny ke zkrácení doby ochrany. 

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci:    FLÜGEL GmbH 

                                              OT Nienstedt 

                                              Westerhöfer Str. 45 

                                              D-37520 Osterode am Harz, Německo 

  

Právní zástupce v ČR:   Zuzana Pavelková 

                    Janovská 394,  

                                  109 00 Praha 10 

 

Výrobce přípravku a účinné látky FLÜGEL GmbH 

                                              OT Nienstedt 

                                              Westerhöfer Str. 45 

                                              D-37520 Osterode am Harz, Německo 

 

Účinná látka:  křemenný písek 480 g/kg 

 

Registrační číslo: 4806-0 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

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 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem 

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice 

 

 

Pokyny pro ochranu životního prostředí: 

SP 1 Neznečisťujte vody přípravkem nebo jeho obalem 

 

Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových 

vod. 

 

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, vodních organismů, suchozemských 

obratlovců, včel, necílových členovců, necílových suchozemských rostlin, půdních 

makroorganismů a mikroorganismů. 



 

První pomoc: 

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti uvědomte lékaře a 

poskytněte mu informace z této etikety. 

První pomoc při zasažení kůže: Po ukončení práce zasažené části pokožky umyjte pokud možno 

teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.  

První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně 

vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 10 min velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. 

Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, 

pálení), vyhledejte odborné lékařské ošetření. 

První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou, případně dejte vypít asi sklenici (¼ l 

)vody. Nevyvolávejte nikdy  zvracení. 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. 

 

Doba použitelnosti:  2 roky od data výroby 

za podmínek: Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v 

chladu, v dobře větratelných a uzavřených skladech při teplotách 5 – 35
o
 C, odděleně od potravin, 

krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Přípravek chraňte před vlhkem, 

mrazem a přímým slunečním zářením. 

 

 

Balení: PE kbelík 5kg, 10 kg 

Datum výroby: 

Číslo šarže: 

 

 

 

 

Rozsah registrovaného použití 

 

Plodina, oblast 

použití 

Škodlivý organismus, 

jiný účel použití 

 Dávkování 

mísitelnost 

OL   Poznámka 

Jehličnany, 

listnáče 

 

Ochrana proti 

celoročnímu okusu a 

ohryzu zvěří (jelen, 

daněk) 

 

250-400 g/strom 

 

 

AT 

 

   

Jehličnany, 

listnáče 

 

Ochrana proti 

celoročnímu okusu a 

ohryzu zvěří (bobr) 

250 g/strom AT 
 

Ovocné stromy Ochrana proti 

celoročnímu okusu a 

ohryzu zvěří (jelen, 

daněk) 

 

200-400 g/strom 

 

 

AT 

 

   

Ovocné stromy Ochrana proti 

celoročnímu okusu a 

ohryzu zvěří (zajíc, 

králík, bobr) 

250 g/strom AT  

Stromy ve 

školkách 

Ochrana proti 

celoročnímu okusu a 

ohryzu zvěří ( bobr) 

250 g/strom 

cca 12 g/ 

dm
2
) 

AT  



AT – jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty vevyžadují. 

 

Dávka repelentního přípravku na jeden strom závisí na průměru kmene, typu kůry kmene a na 

výšce, do které má být kmen stromu chráněn. 

Aplikace neředěného přípravku na kmen stromu se provádí nátěrem pomocí štětce, nejlépe za 

suchého počasí, při teplotě nad 8
0
C. 

Pastu lze nanášet i na vlhké kmeny, ne však před očekávaným deštěm nebo mrazem. 

Též lze ošetřovat již poškozené stromy zvěří (zlepšení hojení, podpora tvorby závalů). 

Před aplikací je nutno očistit kmeny kartáčem (zbavení kůry mechů, lišejníků, a odchlíplé části 

kůry). 

Doba tuhnutí trvá 1 – 3 hodiny, délku ovlivňuje vzdušná vlhkost. 

Mximální počet ošetření – 1x za rok 

   

U starších ovocných stromů může být spotřeba mnohem vyšší, protože jejich kůra bývá zvrásněná. 

Spotřeba se může také zvýšit v důsledku silného nasazení vlivem  štěpování a vlivem velkého 

množství krátce řezaných postranních výhonů nad i pod místem štěpování. 

 

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny 

 

Snášenlivost  

Přípravek WÖBRA snášejí všechny druhy dřevin, například: 

Lesní dřeviny – douglaska (Pseudotsuga), tis(Taxus), smrk(Picea), 

                       borovice (Pinus), modřín (Larix), jedle(Abies),  

                       javor (Acer), buk (Fagus), dub(Quercus),  

                       jasan (Fraxinus), jírovec maďal (Aesculus),  

                       lípa (Linde), jilm (Ulmus) 

Ovocné dřeviny-jabloň (Malus), hrušeň (Pyrus),  

 švestka domácí(Prunus domestica), 

    třešeň (Prunus avium, Prunus cerasus) 

 

Osobní ochranné pracovní prostředky při aplikaci: 

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná 

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí 

podle ČSN EN420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1 

Ochrana očí a obličeje: není nutná 

Ochrana těla: celkový pracovní/ochranný oděv z textilního matirálu např. podle  ČSN EN 

14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A+, popř. Podle  ČSN EN ISO 13982-1 nebo jiný ochranný 

oděv označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340 

Dodatečná ochrana hlavy:není nutná. 

Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např.gumové nebo plastové holínky) 

podle ČSN EN  ISO 20346 (s ohledem na práci v lesním terénu) 

Po skončení práce až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, 

nepijte, nekuřte. 

Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp.očistěte. 

 

Znečištěné oděvy nebo jiná znečištění při práci s přípravkem  WÖBRA lze rozpustit vodou nebo 

opláchnout ve vodě ihned po potřísnění, dokud  přípravek není zaschlý. Jakmile přípravek úplně 

zaschne, nelze ho již znovu rozpustit.  

Způsob likvidace obalů a zbytků: 

Prázdné obaly od přípravku se předají do děleného  sběru nebo se likvidují v souladu s místními 

předpisy. 

Přípravek ani vyprázdněné obaly nesmějí přijít do vodotečí nebo kanalizace. 



 

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. 

 


