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Qpeciální post ikov p ípravek k ochraně jehliěnan a listnáč proti letnímu loupání a zimnímu ohryzu zvě í'
udaje o v robku: Recervin je st íkatelná pastovitá směs editelná Vodou, šedohnědé barvy' charakteristického zápachu,
obsahující čichové a chuťové repelentní látky (p írodního a syntetického ptivodu)'
Názévamnožstvítičinnélátky: destilačnízbytkytuk 94g/kg(9'4%hm.) Formulační prava:pasta(PA) Biologická
Íunkce: repelent
Pokyny pro bezpeěné zacházení: P273Zabra'fteuvolnění do životního prost edí' P3o5+P351 +P338 PŘl ZASAŽENl oČÍ:
Několik minut opatrně vyplachujte Vodou. Vyjměte kontaktní čočky' jsou_li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování' P50't odstra te obsah / obal p edáním oprávněné osobě nebo vrácením dodavateli.
P ed použitím si p ečtěte p iloŽen návod k pouŽití! (V textu na obalu) EUH 401 Dodžujte pokyny pro pouŽíVání, abyste se
vyvarovali rizik pro lidské zdraví a Životní prost edÍ. sPí Neznečišťujte Vody p ípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte
aplikační zaíízení v blízkosti povrchov ch Vod l zabra te kontaminaci Vod splachem z Íarem a z cest). P ípravek není
vyloučen z pouŽití v ochranném pásmu ll. stupně zdroi podzemních a povrcho\^.Ích vod. P ípravek nevyŽaduje specifická
opat ení z hlediska ochrany pták , ostatních suchozemsk ch obratlovc , vodních organism , Včel, ostatnÍch necílou' ch
členovc , p dnÍch makroorganism , p dních mikroorganism a necílov ch rostlin.
Rozsah použití: Recervin je určen1 u hradně k ochraně kmen a ko enouch náběhtlt jehličnat ch a listnat'ch strom
proti letnímu loupání a zimnímu ohryzu zvě í. Jehličnany je možno ošet it celoplošně' u listnáč s hladk m povrchem k ry
pouze bodováním nebo v pruzích' Některé listnáčeje možné ošet it také celoplošně (h|avně buk, dub)' je však t eba dbát
na rovnoměrné pokrytí kmene p ípravkem a nep ekročení maximální dávky. V hodnéje použití snížené dávky o tetinu aŽ
polovinu, kdy toto ošetení zaručuje ochranu po dobu 3_4 let' poté je t eba dle poteby ošetení zopakovat. Aplikaci nelze
provádět p i teplotách nižších neŽ +5 "c a na zmrzlém povrchu d evin. Po ošetení musÍ p ípravek alespo částečně
zaschnout' aby nebyl splaven deštěm. Správně aplikovan p ípravek zajišťuje ochranu proti letnímu loupání a zimnímu
ohryzu zvěÍí 6 _ 7 let. Delší t]činnost p ípravku se zajistí očištěním kmene (kartáčem, drsnou rukavicí) od šupin k ry
prachu' lišejník a pod.
udaje o použití: Recervin je určen pro p ímou aplikaci post ikem. P ed aplikacÍje nutno p ípravek ádně promíchat. V
p ípadě zhoustnutí p ípravku jej za stálého míchání na edit vodou V maximálnÍm poměru 3 díly p ípravku na 1 díl Vody
(Vodu vŽdy naléVáme za stálého míchání do p ípravku, nikdy naopak). Větším z eděním se snižuje repelentní činnost a
mohlo by dojít k porušení suspenze. Na edí se Však pouze takové mnoŽství p ípravku, Keré lze okamžitě spotebovat.
P ipravovat zásobní na eděn p ípravek pro aplikaci v následujících směnách se nedoporučuje' Po zaschnutí je
p ípravek Vodou nerozpustn . K post iku jsou vhodné tlakové post ikovací p ístroje s membránov m čerpadlem a s
tryskou o pr měru 1 - 1,2 mm- P i plnění p ístroje je teba procedit p ípravek sítem o velikosti ok do 1 mm' Stromy
ošetené postikem není nutné vyvětvovat. P ípravku se nanáší pouze takové mnoŽství, aby nedocházelo ke stékání.
P i eventuální aplikaci nátěrem štětcem nebo kartáčem se nesmí p ípravek opakovaně roŽírat. Na celoplošně
ošet eném kmenu se utvo í souvislá vrstva hnědé barvy, která po zaschnutí zčerná a poskytuje dlouhodobou ochranu
p ed letním loupaním a zimním ohryzem zvě í. Pom cky a p ístroje, pouŽité p i práci s Recervinem' je t eba ihned po
pouŽití vym t dokonale 3% roztokem sody ve vodě. Funkční část post ikovač je nutné rozebrat a dokonale Vyčistit od
moŽné usazeniny proplachem vodouieště p ed zaschnutím p ípravku.
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Termín aplikace: Lesní d eviny se proti ohryzu a loupání k ry ošet ují v době ohrožení poškození strom ,

nejpozději p i začátku \^. skytu poškození zVě í'
Upozornění: P ed aplikací nesmí b t p ípravek vystaven vyšší teplotě neŽje maximální teplota skladovací (zákaz
p ímého rychlého oh evu zdroji tepla o Vyšší teplotě). V robce bere záruku za kvalitu V}irobku ve smyslu platné

PN. Protože Však loupání a ohryz zvě í je ovlivilován adou Vnějších vliv , jako dostupností potravy, sněhovou poknvkou,
zazvě ením, zdravotním stavem zvě e apod., neručí za eventuální poškození ošet en ch kultur zvě í. V robce neručí za
škodyzp sobené nesprávn m použitím p ípravku.
osobníochranné pracovní prost édky p i p ípravě a aplikaci:
ochrana dÝchacích oroán - není nutná. ochrana rukou - gumové plastové rukavice označené piktogramem pro chemická
nebezdčipodčsNEN 42o+A1 s uveden]m k de-rn poai-e prnonynt ČsN EN 374-'l. ochraná očíáobličeie _ nenínutná'
ochrana těla - celkovt' ochrann oděv nap . podel CSN EN 14605+A1 nebo CSN EN 'l 3034+A1 

' 
nebo jin ochrann oděv

označen graÍickou značkou 'ochrana 
prďi chemikáliím' podle ČsN EN lSo 1 3688. Dodatečná ochranq.hláw - není nutná.

Dodatečiráochrana nohou _ pracovní nebo ochranná obuv (nap . gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN lso 20346

-nebo 

Čs]! Er..' lso 2034? c ohledem na prácivzemědělskéin téré u).
soolečn daj kooPP - poškozené ooPP(nap . protžené rukavice)jet eba Vyměnit.
Post ik provádějtejen za bezvět í nebo mÍmého vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
P i p erušení post ikováníje teba koncovku trysky namočit do vody, aby repelent nezaschl' Ucpané trysky post ikovače se
nesmějí profukovat sty. P i práci i po ní, aŽ do odložení osobních ochrann ch pracovních prostedk a do d kladného
umytí nejeáe, nepijte a neku te' P i p ípravě aplikační kapaliny ani p i provádění post iku nepouŽívejte kontaktnÍčočky.
ochrann oděv Vyperte, resp. dťjkladně očistěte ty ooPP' které nelze prát. U textilních prost edkťt se p i jejich praní /
ošetování / čištění iďte piKogramy / symboly., umístěn mi zpravidla na V'.robku. Pro zaschl}i p Ípravek pouŽijte
mechanick postupodstranění(nap .kartáč).TyooPP,kterénelzeprát,dtjkladněočistěte/umyjteteplouVodouam}idlem
/ běŽn}im pracím práškem.
První pomoc: Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v p ípadě pochybností kontaktujte léka e. První
pomoc p i nad chání aerosolu p i aplikaci: P erušte práci' zajistěte tělesn i duševní klid' P ejděte mimo ošetovanou
oblast' První pomoc p i zasďení ktjŽe: odloŽte kontaminovan / nasákl oděv. ZasaŽené části pokožky umyjte pokud
moŽno teplou vodou s m dlem, pokoŽku následně ádně opláchněte. První pomoc p i zasažení očí: odstra te kontaKnílllv4l.vlvPlvvlvvvg9lll'vlvlll'PlgvllvvPlqvllllvlvlllltttFvlllv9Ft

čočky' pokud je pouŽíVáte, současně Vyplachujte oči Vellq m mnoŽstvím vlahé čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova
pouŽít' je teba je zlikvidovat. První pomoc p i náhodném požití: Vypláchněte sta vodou, p ípadně dejte vypít asi
sklenici (í/4 litru) Vody. NevyvoláVejte zvracení. P i vyhledání léka ského ošet enÍ informujte léka e o p Ípravku, se
ktel7m se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku 

' 
etikety nebo p íbalového letáku a o poskytnuté první pomoci'

Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologick m informačním stediskem: Telefon
nepÍetržitě: 224 919 293 nebo 224 91 5 4o2.
Zptisob likvidace obalu a neupot ebitelného zbytku: Prázdné obaly od p ípravku se po dtikladném vypláchnutí
mohou p edat k recyklaci do sběru nebo se spálí ve schválené spalovně, Vybavené dvojstup o\^.Ím spalováním s
teplotou í200 - 1400 "c ve druhém stupni a s čištěním plynn ch zplodin. oplachové vody lze použít na p ípravuteplotou í200 - 1400 "c ve druhém stupni a s čištěním plynn ch zplodin. oplachové vody lze použít na p ípravu
post ikové kapaliny' je_li to možné v místě aplikace p ípravku. Zbytky postikové kapaliny a oplachové vody se z edí v
poměru 1:5 vodou a beze zbytku vyst íkají na ošetenou plochu, nesmí p itom zasáhnout zdroje podzemních a
povrchou. ch vod' P ípadné zbytky p ípravku se po nasáknutí do ho lavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně stejn ch
parametr jako obaly. obaly se zaschl}imi zbytky p ípravku lze Vyčistit mechanicky jemnou deformací PP kbelíku' kdy
Většina p ilepeného zbytku p ípravku z deformovan ch stěn opadá. s takto vznikl m materiálem se zachází stejnějako
s ostatními zbytky p ípravku.
Podmínky správného skladování: Recervin skladujte v originálních obalech v čist'ch a uzamykateln ch skladech'
odděleně od potravin, krmiv, dezinfekčních p ípravk 

' hnojiV' holavin a prázdn ch obalťt od těchto látek. Skladujte p i

teplotách od +5 "c do +30 "c. Chra te p ed mrazem a p ím m slunečním svitem. Stejné podmÍnky dodžujte p i
p epravě p ípravku. Uvedené skladovací podmÍnky je nezbytně nutné dodÉovat, jejich nerespektování vede ke
znehodnocení p ípravku. Spotebujte pokud možnoještě v roce u' roby.
Doba použitélnosti: 2 roky od data v roby p i dodžení skladovacích podmínek V p vodních neporušen ch oba-
lech. P ípravek u něhoŽ prošla doba pouŽitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku' jestliŽe se prokáŽe na základě a_
nbl zyodpovídajícíhovzorku,ŽesejehochemickéafrzikálníVlastnostishodujísVlastnostmi,najejichŽzákladěbylo
uděleno povolení. Laboratorní rozbory p ípravku pro tento čel zajistí vlastník p ípravku u akreditované laborato e
pro p ípravky na ochranu rostlin a prodlouŽenou dobu pouŽitelnostije povinen Vyznačit na obalu p ípravku.
V robce a dĚitel rozhodnutí o registraci: NeraAgro' spol. s r.o.' Ul.Práce 657, Neratovice, Tel.: 3í 5 663 í 8í

Hmotnost , 1 0 kg 
lČ26í 33733'e'mail: info@neraagro'cz

Régistrační číslo: 1467 -2
Datum v roby a číslo v robní šarže:
číslo PN : 66 - 014
Balení: kbelík PP s víkem Alp 11138


