
 
PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE 

BUZZIN TM 70 WG 

 
Postřikový selektivní herbicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k hubení plevelů 

v porostech bramboru.  

 

Účinná látka: 

Metribuzin 700 g/kg (70 % hmot.) tj. 4-amino-6-terc-butyl-4,5-dihydro-3-methylthio-1,2,4-

triazin-5-on 

 

 

         
 

Signální slovo: Varování 

 

Standardní věty o nebezpečnosti 

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení 

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí 

P391: Uniklý produkt seberte 

P501:  Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě 

 

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní 

prostředí. 

SP 1 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 povrchové vody. 

Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských 

obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. 
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. 

 

Číslo povolení: 5068-0 

Držitel rozhodnutí o povolení:  

Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), 400050 Mumbai 

Indie 

Právní zástupce v ČR:  

Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th 

Floor, 30006 Murcia, Španělsko, Telefonní číslo: +34868127589 

 

Balení a objem: PE/Al/PE pytel se zataveným uzávěrem a obsahem 50g, 100g, 250g, 300g, 

500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg přípravku 

Datum výroby: uvedeno na obalu 

Datum exspirace: uvedeno na obalu 



Číslo šarže:  uvedeno na obalu 

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování + 5 až + 30oC 
TM registrovaná ochranná známka a logo Sharda Cropchem Limited 

 

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 přípravku: 

BUZZIN 70 WG je selektivní herbicid sloužící k hubení jednoletých lipnicovitých a jednoletých 

dvouděložných plevelů. 

 

Návod k použití: 

Plodina, 

oblast 

použití,  

Škodlivý 

organismus, jiný 

účel použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka  

1) k plodině  

2) k ŠO  

3) k OL  

4) Pozn. k 

dávkování 

5) Umístění 

6) Určení 

sklizně 

brambor plevele lipnicovité 

jednoleté, plevele 

dvouděložné 

jednoleté 

0,75 kg/ha AT 1) preemergentně po 

poslední slepé 

proorávce 

2) preemergentně 

 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní 

 

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v 

plodině 

brambor 150 – 400 l/ha postřik max. 1x 

 

Spektrum plevelů:  
Plevele citlivé – lipnice roční, merlík bílý, rdesno červivec, rozrazil perský  

Plevele méně citlivé – ježatka kuří noha, laskavec ohnutý, opletka obecná  

 

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. 

srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání 

povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.  

 

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo 

prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.  

 

Při použití přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity.  

 

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.  

 

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení 

přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.  

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného 

porostu přípravkem. 

 

 

 



Následné plodiny:  

Před výsevem následných plodin musí být provedeno mechanické zpracování půdy (orba, kultivace) 

do hloubky min. 15 cm - co nejdříve po sklizni. Po sklizni plodiny v obvyklém termínu (kromě 

brambor, které jsou sklizené jako velmi rané nebo rané) lze jako následné plodiny vysévat ozimé 

obilniny. Po bramborách, které byly sklizené jako velmi rané nebo rané, lze po mechanické 

kultivaci vysévat hrách nebo mrkev. 

 

Náhradní plodiny:  

Při použití přípravku nelze po předčasné likvidaci porostu vyloučit poškození náhradní plodiny. 

 

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo 

pozemky určené k setí!  

 

Přípravek nepoužívejte v množitelských porostech bramboru. 

 

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] 

Brambor 7 4 4         4 

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových 

rostlin [m]  

Brambor 5 0 0 0 

 

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících 

se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního 

pásu. 

 

Rizika vzniku rezistence a antirezistentní strategie 

K zábraně vzniku rezistence doporučujeme použití herbicidů s odlišným mechanismem účinku. 

 

Příprava postřikové kapaliny: 

Odvážené množství přípravku smíchejte v menší pomocné nádobě s vodou na řídkou kaši, kterou 

vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Poté za 

stálého míchání doplňte vodou na stanovený objem. Připravte si takové množství aplikační 

kapaliny, které spotřebujete.  

Při přípravě individuálních směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže 

odděleně. Vždy kontrolujte fyzikální kompatibilitu případných tank-mixů v menší nádobě při 

správném naředění. 

 

Čištění aplikačního zařízení: 

Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a opakovaně (min. 3x) vypláchněte vodou 

(vždy min. čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně se asanuje 3% roztokem sody a 

propláchne vodou. 

 

Podmínky správného skladování: 

Přípravek skladujte v těsně uzavřených neporušených originálních obalech v uzamčených, suchých 

a větratelných skladech při teplotách + 5 až + 30oC. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a 

krmiv pro zvířata. Chraňte před světlem a vlhkostí. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

 

 

 



Způsob likvidace obalů, neupotřebitelných zbytků, postřikové kapaliny a oplachových vod: 

Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vyprázdnění a znehodnocení předají do sběru k 

recyklaci nebo spálí ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 – 

1400 °C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin.  

Přípravek, jeho zbytky a obaly po použití se nesmí dostat do povrchové vody. Zabraňte uvolnění do 

vodního prostředí. Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se zředí v poměru 1:5 a beze 

zbytku se vystříkají na ošetřovaném pozemku, nesmějí však zasáhnout zdroje podzemních a 

recipienty povrchových vod. Případné zbytky přípravku se spálí ve spalovně stejných parametrů 

jako v případě obalů. 

 

Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a aplikaci: 
 

Ochrana dýchacích orgánů  

 

není nutná  

 

Ochrana rukou  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 

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.  

Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. 

Vstup na ošetřené pozemky je možný 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. 

 

První pomoc: 

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

poskytněte mu informace ze štítku nebo příbalového letáku.  

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou 

oblast.  

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky 

umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.  



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

vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je 

zlikvidovat.  

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 

litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.  

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo 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. 

 

 


