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Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych používateľov 
 

BACKROW® 
 
Postrekový prípravok - adjuvant vo forme emulgovateľného koncentrátu (EC) určený pre 
použitie v poľnohospodárstve a záhradníctve. 
 
AKTÍVNA ZLOŽKA:  522 g/l, 60% základový olej 
 
Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: C 12-15-
alkylalkoholy, ethoxylované (CAS 68131-39-5), destiláty (ropné), odparafínované rozpúšťadlom, 
ťažké, parafínové; základový olej - nešpecifikovaný (CAS 64742-65-0) 
 
OZNAČENIE: 

  
   GHS07    GHS08 
 
Nebezpečenstvo 
 
H315 Dráždi kožu. 
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 
EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a 

životné prostredie. 
P280  Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
P301+P310  PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ 

CENTRUM ALEBO LEKÁRA. 
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. 
P332+313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
P362  Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. 
P331  Nevyvolávajte zvracanie. 
P391 Zozbierajte uniknutý produkt. 
P405  Uchovávajte uzamknuté. 
P501  Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi. 
 
SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v 

blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov 
z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek). 

 
Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! 
Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo 
voľnej prírode! 
Len pre profesionálne použitie. 
PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ 
ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI. 
V kombinácii s prípravkom na ochranu rastlín sa uplatňuje prísnejšia klasifikácia! 
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Držiteľ povolenia adjuvantu (osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie): 
Interagro (UK) Ltd., Thorley Wash Barn, London Road, Thorley, Bishop`s Stortfort, Hertfordshire 
CM23 4AT, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (tel.: +44 (0) 1279 714970) 
 
Poverený zástupca v Slovenskej republike: 
Sumi Agro Czech s.r.o., Na Strži 65, 140 00 Praha 4, Česká republika (tel.: +420-261-090-281) 
 
Číslo povolenia adjuvantu: 15-20-1582 
 
Dátum výroby/Číslo šarže: uvedené na obale 
Balenie a hmotnosť: 1, 3, 5 l HDPE fľaša 
Doba použiteľnosti: pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od 

dátumu výroby. 
 
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU 
BackRow je adjuvant určený  na zlepšenie vlastností postrekových kvapalín. Je bezpečný pre 
rastliny. Adjuvant BackRow môžete použiť s registrovanými prípravkami na ochranu rastlín v 
súlade so schválenými podmienkami pre ich použitie. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
plodina účel použitia dávka/ha, 

koncentrácia 
ochranná doba poznámka 

všetky plodiny zlepšenie 
vlastností 
aplikačnej 
kvapaliny 

0,2 l/ha na jeseň 
0,4 l/ha na jar 
TM 
s autorizovanými 
herbicídmi 

AT Preemergentne, 
postemergentne 

 
POKYNY PRE APLIKÁCIU 
Adjuvant Backrow je možné použiť v TankMix zo všetkými schválenými herbicídmi pre 
PREemergentnú a POSTemergentnú aplikáciu. 
Maximálna koncentrácia adjuvantu BackRow: 3,5 %. 

Plodina Účel použitia 
Dávka / ha, 
koncentrácia 

Ochranná 
doba 

Poznámka 

Ozimné a jarné obilniny   

 

 

 

 

zlepšenie vlastnosti 
aplikačných kvapalín, 
zvýšenie odolnosti 
proti daždi, zlepšenie 
vstrebania 
aplikačných kvapalín 

3,5%  Do BBCH 52 
Repka olejná 3,5 %  Do BBCH 72 
Ľan  3,5 %  Do BBCH 71 
Repa cukrová 3,5 %  Do BBCH 27 
Kukurica na siláž 3,5 %  Do BBCH 53 
Zemiak  3,5 %  Do BBCH 71 
Chmeľ 3,5 %  Do BBCH 79 
Jabloň, hruška 3,5 %  Do BBCH 71 
Čerešňa, slivka 3,5 %  Do BBCH 71 
Broskyňa, marhuľa, mandľa 3,5 %  Do BBCH 71 
Vinič 3,5 %  Do BBCH 71 
Jahody  3,5 %  Do BBCH 71 
Maliny 3,5 %  Do BBCH 71 
Ríbezle  3,5 %  Do BBCH 71 
Uhorka 3,5 %  Do BBCH 71 
Rajčiak 3,5 %  Do BBCH71 
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Fazuľa, bôb 3,5 %  Do BBCH 71 
Hrášok 3,5 %  Do BBCH 71 
Karfiol 3,5 %   
Ružičkový kel 3,5 %   
Šalát listový 3,5 %   
Šalát hlávkový 3,5 %   
    
Maximálny počet aplikácií: 1x za sezónu 
Ochranná doba a podmienky použitia sa riadia podľa prípravku na ochranu rastlín, ku 
ktorému sa adjuvant BackRow pridáva. 
Pri aplikácii zabráňte zasiahnutiu pestovaných plodín alebo iných porastov v blízkosti ošetrovanej 
plochy. Adjuvant BackRow aplikujte s registrovanými herbicídmi postrekom, schválenými 
pozemnými postrekovačmi, ktoré zabezpečia rovnomerné dávkovanie prípravku. 
 
PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV 
Odmerané množstvo prípravku BackRow vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice 
vodou a spusťte miešanie. Potom pridajte prípravok na ochranu rastlín a za stáleho miešania doplňte 
na požadovaný objem. Prázdny obal z prípravkov vypláchnite vodou, a to buď ručne (3krát po sebe) 
alebo v primiešavacom zariadení ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže 
postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a 
zneškodnenie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré 
spotrebujete. 
Použitý postrekovač musí byť v dobrom technickom stave a dokonale zbavený prípadných zvyškov 
po predchádzajúcich postrekoch. 
 
ČISTENIE POSTREKOVAČA 
Aplikačné zariadenie okamžite po použití vyprázdnite a opakovane vypláchnite čistou vodou, 
prípadne s prídavkom detergentu. Hadice a trysky vypláchnite opakovane čistou vodou. 
Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a recipientov povrchových vôd! Postrekovače 
nevyplachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov 
povrchových vôd. 
 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: pracovný ochranný odev, gumové rukavice a gumovú 
obuv. Pri príprave postreku použite navyše zásteru z pogumovaného textilu alebo PVC a okuliare 
alebo ochranný štít na tvár.  
Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou 
a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! 
Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou 
penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo 
forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do 
verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a 
poľnohospodársku pôdu. 
Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich. 
Dôležité upozornenie. 
Pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri hasení môžu vznikať 
toxické splodiny. 
 
PRVÁ POMOC 
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Všeobecné pokyny: Keď sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybnosti upovedomiť 
lekára a poskytnúť mu informácie z tejto etikety alebo karty bezpečnostných údajov. 
Po nadýchaní: Prerušte expozíciu, zaistite telesný a duševný pokoj. Ak pretrvávajú dýchacie 
problémy, vyhľadajte lekársku pomoc. 
Po zasiahnutí pokožky: Odstrániť kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ je 
to možné teplou vodou a mydlom, pokožku riadne opláchnite. Pri pretrvávajúcom podráždení 
vyhľadajte lekársku pomoc. 
Po zasiahnutí očí. Najskôr odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate a súčasne pri 
otvorených viečkach aspoň 15min vyplachujte - najmä priestory pod viečkami - čistou tečúcou 
vodou, najvhodnejšie pokojovej teploty. Rýchlosť poskytnutia prvej pomoci pri zasiahnutiu očí je 
pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. Pokiaľ pretrvávajú príznaky (slzenie, začervenanie, 
pálenie, pocit cudzieho telesa v oku a pod.) aj po vymývaniu, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, 
ktorú je potrebné vyhľadať vždy, pokiaľ boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. 
Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné znovu používať a je potrebné ich zlikvidovať. 
Po požití: Ústa vypláchnite vodou; nevyvolávajte zvracanie. Nepodávajte žiadne tekutiny pokiaľ je 
osoba v bezvedomí alebo má kŕče. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu prípadne obal 
prípravku alebo kartu bezpečnostných údajov. 
 
Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku s ktorým 
postihnutý pracoval a o poskytnutí prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže 
konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom: 
 

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM 
KLINIKA PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE 

Tel: +421/2/547 74 166 
 
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. 
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