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Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používatel'ov 

ACTELLIC SMOKE GENERA TOR no. 20® 

Insekticíd vo forme dymovnice určený na posužite spolu s insekticídnym postrekom v prázdnych 
skladoch pred naskladnením obilnín (pšenica, jačmeň, ovos, proso, pohánka, kukurica, tritikale, 
cirok, raž) na likvidáciu skladištných škodcov (napr. potemník hnedý, plocháč skladový, zrniar 
kukuričný , vijačka múčna atd'.). 

Účinná látka: 
Pirimiphos-methyl 225 g/kg (22,5% hm) t.j. 0-(2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl)-

0 ,0-dimethyl fosforothioát 

Látky nebezpečné pre zdravic, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Pirimiphos
methyl CAS: 29232-93-7 ; Chlorečnan draselný CAS: 3811-04-9 

Klasifikácia a označenie: 

GHS02 

POZOR 

H228 
H332 
H335 
H411 
EUH401 

P102 
P261 
P264 
P270 
P271 
P273 
P280 
P304-P340 

P312 
P391 
P501 
SPI 

Z4 

Vt5 

GHS07 GHS09 

Horl'avá tuhá látka. 
Škodlivý pri vdýchnutí. 
Maže sp6sobiť podráždenie dýchacích ciest. 
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinka 
Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie !'udí a 
životné prostredie. 
Uchovávajte mimo dosahu detí. 
Zabráňte vdychovaniu dymu. 
Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár. 
Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 
Používajte iba na vol'nom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. 
Zabráňte uvol'neniu do životného prostredia. 
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
Po vdýchnutí: presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovat' v 
polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. 
V prípade potreby volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. 
Zozbierajte uniknutý produkt. 
Zneškodnite obsah I nádobu v zariadeniach na to určených. 
Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie 
v blízkosti povrchových v6d ./Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových 
kanálov z pol'nohospodárskych dvorov a vozoviek ciest). 
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo 
koncentrácie pre domáce, hospodárske a vol'ne žijúce zvieratá prijatel'né. 
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo 
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Maximálna individuálna dávka - 1 generátor 90g na 570 m3 
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Maximálny počet ošetrení na dávku zrna - 2 na skladovací priestor pre sklady určené na 
skladovanie zrn obilnín (pšenica, jačmeň, ovos, tritikale, proso, cirok, pohánka, kukurica a raž). 
Interval medzi aplikáciami: 6 týždií.ov 
Najneskorší čas aplikácie je tesne pred zberom obilia. 
Actellic Smoke Generator No. 20 može byť použitý v skladoch, ktoré boli predtým plošne 
ošetrené postrekom autorizovaným insekticídnym prípravkom. 

Predbežné ošetrenie 
Pred použitím dymovnice Actellic Smoke Generator No . 20 dokladne vyčistíte sklad na zrno 
buď zametáním alebo použitím priemyselného vysávača. Všetky nečistoty spál'te. Všetky plochy 
v sklade vrátane podlahy, plafónu, vnútra aj vonkajška skladovacích nádob ošetrite postrekom 
proti hmyzu prípravkom určeným na použitie v prázdnych skladoch. Postriekajte aj dopravníky, 
sýpky a iné zariadenia na manipuláciu, a až potom použite generátor dymu. Pri zadymení musí 
byť celý objekt vrátane okien a dverí nepriedušne uzavretý a ošetrený priestor zretel'ne 
označený ! 

Zapálenie generátora 
Z objektu pred ošetrením vyveďte všetkých !'udí a zvieratá, zatvorte všetky ventilátory, okná a 
dvere ( okrem výstupných dverí) . Zablokujte všetky známe úniky. Ak je treba viac než jeden 
generátor, pred zapálením ich rovnomerne rozložte na podlahe. Každú dymovnicu je potrebné 
postavit' na ohňovzdornú podložku. Pred otvorením každý generátor dokladne pretrepte, aby sa 
uvol'nil obsah. Zložte veko a vystavený koniec poistky zapál'te zápalkou alebo zapal'ovačom . 

Priloženú prskavku držte za vyčnievajúci drotený koniec a opatrne ju vsuií.te do otvoru 
dymovnice tak, aby z plechovky vyčnievala len špicatá časť pyrotechnického povlaku s 
obnaženým drotom kolmo hore. Vsuií.te prskavku urýchlene čo možno najhlbšie do plechovky a 
zatlačte smerom dolu. 
Opustite urýchlene asanovaný priestor. 
V prípade, že sa zapal'uje viac než jedna dymovnica, a teda nie je možné okamžite po zapálení 
opustit' priestor, je doležité, aby pracovníci použili vhodný ochranný odev a vhodnú respiračnú 
masku. 
Asanovaný priestor sa ponechá 24 hodín uzatvorený. Ubezpečte sa, že sú všetky dvere 
uzamknuté a výstražným nápisom označené! Skor, ako sa začne opat' pracovat' v sklade, 
vyvetrajte ho aspoií.jednu hodinu. Ak sa musíte do priestoru počas prvých 4 hodín po zapálení 
vrátit', použite vhodný respirátor na ochranu dýchacích ciest. 
Dymovnica musí vždy celá vyhorieť aje určená len na jedno použitie. 
Pri zapal'ovaní postupujte smerom ku dverám, aby ste nepracovali v dyme! 

OP ATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE 
Actellic, generátor dymu č. 20, obsahuje pirimifos-metyl, ktorý je klasifikovaný podl'a IRAC ako 
organofosfátový insekticíd. 
Značne rozšírené sú kmene plocháča skladového a vijačky múčnej rezistentné na 
organofosfátové insekticídy a našli sa aj rezistentné kmene potemníka hnedého. Tam, kde sú 
kn1ene rezistentné na výrobky obsahujúce organické zlúčeniny fosforu, pravdepodobne 
ACTELLIC, GENERÁTOR DYMU Č . 20, neposkytne účinnú ochranu proti tým to škodcom. 

VPL YV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEUOVÉ ORGANIZMY 
Keďže sa tento prípravok používa výhradne v prázdnych skladoch pred naskladnením obilia, kde 
sa cielene potrebujeme zbavit' skladištných škodcov, nepredpokladáme teda posobenie prípravku 
na užitočné alebo iné neciel'ové organizmy. 
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Pri požití - vel'mi nepravdepodobná cesta expozície - zatial' čo predchádzajúce odseky opisujú 
postup pri neopatrnej expozícii koncentrovaným dymom, je orálna intoxikácia vzhl'adom na 
balenie prípravku prakticky takmer vylúčená. Ak však nastane, ústa vypláchnite, nevyvolávajte 
zvracanie. Každého, kto látku požil, musíte bezodkladne dopravit' k lekárovi . 

Dal'ší postup prvej pomoci možno konzultovat' s: 
NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM 
Univerzitná nemocnica Bratislava 
Limbová 5 
833 05 Bratislava 
Tel.: +421 (0)2 5477 4166 - 24-hodinová konzultačná služba pri akútných intoxikáciách 
Web: www.ntic.sk 

SKLADOVANIE 
Neskladujte v blízkosti vykurovacích zápalných telies. Skladujte v originálnych obaloch, v 
suchých vetratel'ných priestoroch a dobre uzamykatel'ných skladoch, oddelene od potravín, 
nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote +0°C až 
+ 30°C a mimo dosahu detí a nepoučených osob. Chráňte PRED teplom, vlhkom priamym 
slnečným svetlom. 
Použitý generátor bezpečne zneškodnite. Nádobu znova nepoužívajte na žiadne účely. 
Doba skladovatel'nosti v originálnych neporušených obal och je 2 roky od dátumu výroby. 

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV A OBALOV 
Nepoužité zvyšky prípravku v povodnom obale, prázdne obaly od prípravku zneškodnite ako 
nebezpečný odpad. Zákaz opatovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely! 
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Ústredný kontrolný a skúšobný ústav pol'nohospodársky v Bratislave 
833 16 Bratislava, Matúškova 21 

Tel.:+ 421-2-59 880 200, +421-2-54 775 369, Fax: +421-2-59 880 800 
E-mail: uksup@uksup.sk 

č.j. ORP/3270/2014 Bratislava, 14.10.2014 

ROZHODNUTIE 
O AUTORIZÁCII PRÍPRA VKU NA OCHRANU RASTLÍN 

ACTELLIC SMOKE GENERA TOR NO. 20 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav pol'nohospodársky v Bratislave - odbor registrácie 
pesticídov ( ďalej len „kontrolný ústav") 

podl'a článku 41 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č . 1107 /2009 o uvádzaní 
prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117 /EHS a 91/414/EHS 
( ďalej Jen „nariadenie"), 

podl'a § 16 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona 
NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len 

" 
zákon") 

podl'a § 9 vyhlášky MPRV SR č. 485/2011 , ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prípravkoch na ochranu rastlín ( ďalej len „vyhláška") 

podl'a § § 46 a 4 7 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
( ďalej len „správny poriadok") 

na základe žiadosti spoločnosti Octavius Hunt Limited, Dove Lane, Redfield, Bristol BS5 
9NQ, UK (ďalej len „žiadatel"') o vzájomné uznávanie autorizácie prípravku na ochranu 
rastlín zaevidovanej kontrolným ústavom dňa 26.6.2014, pod číslom ORP/2184/2014 

ROZHODOL TAKTO: 

Uvedený prípravok na ochranu rastlín sa povol'uje uvádzať na trh za nasledovných 
podmienok: 

Údaje o prípravku na ochranu rastlín autorizovanom v Slovenskej republike 

Názov prípravku na ochranu rastlín: ACTELLIC SMOKE GENERATOR NO. 20 

Kódové označenie prípravku na ochranu Al 3668A 
rastlín: 
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Všeobecný názov a obsah účinných látok 
prípravku na ochranu rastlín: 

Typ formulácie (úprava): 

Pirimiphos-methyl, 225 g.kg"1 

FU (Dymovnica (horťavý pesticíd)) 

Funkcia prípravku na ochranu rastlín: Prípravok na ochranu skladov a skladových 
zásob 

Číslo autorizácie prípravku na ochranu 
rastlín: 14-13-1486 

Doba autorizácie prípravku na ochranu 30.9.2017 
rastlín: 

Doba odkladu pokial' ideo predaj a 30.3.2018 
distribúciu prípravku na ochranu rastlín: 

Doba odkladu, pokial' ideo zneškodnenie, 30.3.2019 
uskladnenie a použitie existujúcich zásob 
prípravku na ochranu rastlín: 

Držitel' autorizácie prípravku na ochranu Octavius Hunt Limited 
rastlín: Dave Lane 

Redfield 

IČO držitel'a autorizácie: 

Výrobca prípravku na ochranu rastlín: 

Bristol BS5 9NQ 
UK 

3555496 

Octavius Hunt Limited 
Dave Lane 
Redfield 
Bristol BS5 9NQ 
UK 

Vlastník údajov o prípravku na ochranu Octavius Hunt Limited 
rastlín: 

Schválené obaly: 1 generátor obsahuje 90g 
24 kusov dymovníc v transportnom kartóne 

Údaje o prípravku na ochranu rastlín, ako je autorizovaný v štáte EHP 

Názov prípravku ako je autorizovaný ACTELLIC SMOKE GENERATOR NO. 20 
v štáte EHP: 

Typ formulácie (úprava): FU (Dymovnica (horl'avý pesticíd)) 

Názov štátu EHP, kde je prípravok Spojené kráťovstvo 
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autorizovaný: 

Číslo autorizácie v štáte EHP: 15739 

Doba autorizácie v štáte EHP do: 21.5.2015 

Predložená dokumentácia: 
Registračná správa a dokumentačný súbor k prípravku na ochranu rastlín ACTELLIC 
SMOKE GENERATOR NO. 20 

Odborné posudky: 
Národného referenčného laboratória pre pesticídy Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie Košice: č. 207/2014, NRL/P-2636 vzájomné uznávanie zo dňa 8.9.2014 
Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava č. OHVBPKV/5673/2014/Gul zo dňa 
5.9.2014 
Kontrolného ústavu za oblast': 

Hodnotenia fyzikálno-chemických vlastností prípravku ACTELLIC SMOKE 
GENERATOR NO. 20 č. 30-14 VZUZ 
Hodnotenia biologickej účinnosti prípravku ACTELLIC SMOKE 
GENERATORNO. 20 

Národné pol'nohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby -
Ústav včelárstva, Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave a Výskumný ústav 
vodného hospodárstva Bratislava sa emailom vyjadrili, že ich hodnotenie nie je potrebné 
nakol'ko sa jedná o aplikáciu v uzatvorených skladoch. 

Kontrolný ústav ukladá: Predložiť potvrdenie o predÍžení doby 
platnosti autorizácie prípravku na ochranu 
rastlín ACTELLIC SMOKE GENERA TOR 
NO autorizovanom v Spojenom král'ovstve 
(rozhodnutie anglickej registračnej autority) 
najneskór do 31.1.2015. 

Súčasťou tohto rozhodnutia je etiketa schválená kontrolným ústavom. 

Zloženie prípravku na ochranu rastlín musí byť v súlade so zložením uvedeným v častí 

Dossier According to Directive 91/414/EEC, Plant Protection Product , ACTELLIC SG20, 
DOCUMENT J, CONFIDENTIAL INFORMATION, August 2009 

Prípravok na ochranu rastlín ACTELLIC SMOKE GENERATOR NO. 20 je autorizovaný 
v zmysle jednotných zásad podl'a nariadenia komisie (EÚ) č. 546/2011, ktorým sa vykonáva 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokial' ide o jednotné zásady 
hodnotenia a povol'ovania prípravkov na ochranu rastlín. 

Držitel' autorizácie je povinný 

v súlade s článkom 56 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS (ďalej len „nariadenie") bezodkladne oznámit' kontrolnému 
ústavu všetky nové informácie o prípravku na ochranu rastlín, účinnej látke, jeho 
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metabolitoch, safenere, synergente alebo koformulante, ktoré prípravok na ochranu 
rastlín obsahuje, ktoré naznačujú, že prípravok na ochranu rastlín už nespÍňa kritériá 
stanovené v článku 29, resp. v článku 4 nariadenia, najmii možné škodlivé účinky 
prípravku na ochranu rastlín alebo rezíduí účinnej látky, jeho metabolitov, safenera, 
synergenta alebo koformulantu, ktoré obsahuje, na zdravie l'udí alebo zvierat alebo na 
podzemné vody, alebo ich možné neprijatel'né účinky na rastliny alebo rastlinné 
produkty alebo na životné prostredie, 

v súlade s článkom 56 ods. 4 nariadenia každoročne predložiť kontrolnému ústavu 
správu o všetkých dostupných informáciách týkajúcich sa nedostatočnej predpokladanej 
účinnosti, vývoj a rezistencie a akéhokol'vek neočakávaného účinku na rastliny, rastlinné 
produkty alebo životné prostredie, 

v súlade s článkom 67 ods. 7 nariadenia a s § 35 ods. 4 zákona predložiť kontrolnému 
ústavu všetky údaje, ktoré sa týkajú objemu predaja prípravku na ochranu rastlín 
každoročne najneskór do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok. 

Odóvodnenie: 

Kontrolný ústav prijal cHía 26.6.2014 žiadosť o vzájomné uznávanie autorizácie prípravku na 
ochranu rastlín ACTELLIC SMOKE GENERA TOR NO. 20 na základe jeho autorizácie 
podl'a jednotných zásad v Spojenom král'ovstve ako členskom štáte Európskej únie podanú 
žiadatel'om. Táto žiadosť bola na kontrolnom ústave zaevidovaná pod číslom 

ORP/2184/2014. 

Účinná látka Pirimiphos-methyl sa v súlade s článkom 1 vykonávacieho nariadenia Komisie 
č. 540/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1107/2009, pokial' ideo zoznam schválených účinných látok, považuje za schválenú v zmysle 
nariadenia (ES) č. 1107/2009. 

Kontrolný ústav žiadosť posúdil. Na základe doručeného odborného posudku Národného 
referenčného laboratória pre pesticídy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice 
a Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava, boli stanovené národné opatrenia na zníženie 
rizika. Národné pol'nohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej 
výroby - Ústav včelárstva, Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave a Výskumný 
ústav vodného hospodárstva Bratislava odborný posudok nepredložili nakol'ko ich hodnotenie 
nie je potrebné pretože sa jedná o aplikáciu v uzatvorených skladoch. 

Nakol'ko z predložených náležitostí vyplýva, že prípravok na ochranu rastlín ACTELLIC 
SMOKE GENERATOR NO. 20 spÍňa ustanovenia článku 29 nariadenia Európskeho 
Parlamentua Rady (ES) č. 1107 /2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh 
a o zrušení smerníc Rady 79/114/EHS a 91/414/EHS, kontrolný ústav rozhodol o autorizácii 
prípravku na ochranu rastlín ACTELLIC SMOKE GENERATOR NO. 20 vzájomným 
uznávaním zo Spojeného král'ovstva. 

Doba autorizácie prípravku na ochranu rastlín ACTELLIC SMOKE GENERATOR NO. 20 
bola stanovená na základe doby schválenia účinnej látky Pirimiphos-methyl medzi povolené 
účinné látky, do 30.9.2017. 

I CZ/2014/25 9 8/ss 4/5 



Správny poplatok vo výške 33 € bol uhradený podl'a zákona č. 405/2011 Z. z. 
o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, podl'a Čl. II, položka 
47. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podl'a § 54, ods. 2 správneho poriadku podat' odvolanie 
na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav pol'nohospodársky v Bratislave, 833 16 Bratislava, 
Matúškova 21 a to v lehote 15 dní odo dií.a jeho doručenia . 

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po využití riadneho opravného prostriedku 
( odvolania). 

/~~ 
Ing. Bohumil Krajmer 

generálny riaditel' 

Doručuje sa: Octavius Hunt Limited, Dove Lane, Redfield, Bristol BSS 9NQ, UK 
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