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Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov 

WAM EXTRA 
 
WAM EXTRA je repelentný prípravok vo forme náterovej hmoty pastovej konzistencie na aplikáciu bez 
riedenia proti jesennému a zimnému obhryzovaniu lesných listnatých a ihličnatých drevín v čase vegetačného 
pokoja vysokou zverou, srnčou, jeleňou i danielou, zajacmi a králikmi. 
 

ÚČINNÁ LÁTKA:    
Quartz Sand (kremenný piesok) 300 g/kg   

(30 % w/w) 
(vo forme: Silicon dioxide) 

 
OZNAČENIE PRÍPRAVKU: nepožaduje sa 
 
Upozornenie: 
 
EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné 

prostredie. 
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 
P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa predpisov. 
 
SP1       Neznečisťujte vody prípravkom alebo jeho obalom. (Aplikačné zariadenie nečistite v blízkosti 

povrchových vôd./Zabráňte kontaminácii vôd prípravkom spláchnutým z fariem a ciest). 
 
Z4      Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre 

domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné. 
Vt5       Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre 

vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie. 
Vo4      Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre 

ryby a ostatné vodné organizmy prijateľné. 
V3       Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy. 
 
Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! 
PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO 
PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI! 
 
Výrobca prípravku:   
Unterkärntener Farbenerzeugung, St Andrä 37,  A-9433 St Andrä / Kärnten, Rakúsko 
 
Držiteľ autorizácie:    
Witasek PflanzenSchutz GmbH, Mozartstrasse 1a, 9560 Feldkirchen, Rakúsko 
  
 
Poverený zástupca pre SR:    
Fytofarm, spol. s r. o., Dúbravská cesta 21, 84 508 Bratislava 45, Slovenská republika 
Tel.: +421 254777826, Fax: +421 254776552, fytofarm@fytofarm.sk 
                            
Číslo autorizácie:   14-09-1472 
 
Balenie:  2,5 kg, 5 kg a 7 kg PP vedro 
Dátum výroby: uvedené na obale 
Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale 
Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby 
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PÔSOBENIE  PRÍPRAVKU 
Repeletný prípravok WAM EXTRA je pastovitá zmes s charakteristickým zápachom. Účinnou látkou je 
kremenný piesok a prísadou sú minerálne látky, ktoré po zaschnutí na listoch a konároch vytvárajú hrubozrnnú, 
poréznu ochrannú vrstvu. WAM EXTRA vytvára po aplikácii na povrchu ihlíc, kôry a listov dobre priľnavý, 
gélovitý, porézny povlak. Nenápadný ružovočervený povlak je trvalo odolný voči poveternostným vplyvom a 
zaručuje ochranný účinok  6 – 7 mesiacov. Pridaním substancie brániacej prežúvaniu sa dosiahne vysoký stupeň 
ochrany a aj pri dlhoročnom používaní je rezistencia na tento prípravok v podstate vylúčená. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE  

Plodina Účel použitia Dávka Ochranná 
doba 

Poznámka 

2,5 – 3,5 kg / 
1000 ks 

AT 1) ihličnaté a listnaté 
dreviny 

jesenný a zimný obhryz 
zverou  
 

3 – 4 kg / 1000 
ks 

AT 2) 

 
POKYNY PRE APLIKÁCIU 
Prípravok aplikujte maximálne 1x za sezónu. 
Repelent WAM EXTRA aplikujte na jeseň alebo v zime jedným z dvoch spôsobov: 
1) pomocou dvojicou kief alebo špeciálnymi kliešťami na aplikáciu ochranných prípravkov na terminálne 

výhonky v dávke 2,5- 3,5 kg/1000 rastlín 
2) pomocou gumových rukavíc v dávke 3 – 4 kg/1000 rastlín. 
WAM EXTRA je určený na okamžité použitie, bez akejkoľvek prípravy. Aplikuje sa pokiaľ možno za suchého 
počasia, prípravok však možno aplikovať aj za chladného počasia (až do + /- 0 oC ), resp. na mokré rastliny. V 
priebehu zimy preto nie je nutné aplikáciu opakovať. Neaplikuje sa za dažďa alebo mrazu, pretože musí na 
rastlinách aspoň čiastočne zaschnúť. Mráz a dážď môžu čerstvý náter poškodiť. Po zaschnutí je WAM EXTRA 
proti klimatickým vplyvom odolný. U listnatých drevín sa nanáša na celý povrch mladého kmeňa silnejšia vrstva 
prípravku. Ani silná vrstva náteru nebráni pučaniu. U ihličnatých drevín sa nanáša na chránenú časť rastliny 
(predovšetkým na terminálny výhonok) silná vrstva prípravku zdola nahor. Dôležitá je pritom úplná ochrana 
terminálneho výhonku tenkou ochrannou vrstvou, ktorá prenikne ku kôre nachádzajúcej sa pod ihlicami. Na 
aplikáciu je možné použiť bežné pomôcky ako valček, okrúhly alebo plochý štetec, rukavice a pod.  
 
INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH 
PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ 
PRODUKTY 
WAM EXTRA znášajú všetky druhy drevín, napr. Douglaska (Pseudotsuga), smrek (Picea), borovica (Pinus), 
smrekovec (Larix), jedľa (Abies), javor (Acer), buk (Fagus), dub (Quercus), jaseň (Fraxinus), pagaštan 
(Aesculus), lipa (Tilia), brest (Ulmus). Pred ošetrením iných než vyššie uvedených drevín odporúčame vykonať 
najprv test znášanlivosti.   
Pri niekoľkonásobnej aplikácii na terminálny výhonok môže dôjsť k zalepeniu alebo k oneskoreniu pučania. 
 
BEZPEČNOSTNÉ  OPATRENIA 
Osobné ochranné pracovné prostriedky pri aplikácii: 
Ochrana dýchacích orgánov: nie je nutná 
Ochrana rúk: gumové alebo plastové rukavice označené piktogramom pre chemické nebezpečenstvo  
Ochrana očí: tesne priliehajúce ochranné okuliare 
Ochrana tela: celkový pracovný/ochranný odev z textilného materiálu alebo iný ochranný odev označený 
piktogramom „ochrana proti chemikáliám“  
Dodatočná ochrana hlavy: Tesne priliehajúce ochranné okuliare. 
Dodatočná ochrana nôh: pracovná alebo ochranná obuv (napr. gumové alebo plastové čižmy) (s ohľadom na 
prácu v lesnom teréne) 
Po skončení práce až do odloženia pracovného odevu a ďalších OOPP a do dôkladného umytia nejedzte, nepite, 
nefajčite. 
Pracovný odev a OOPP pred ďalším použitím vyperte, resp. očistite. 
 
Znečistené odevy alebo iné znečistenia pri práci s prípravkom  WAM EXTRA možno rozpustiť vodou alebo 
opláchnuť vo vode ihneď po zašpinení, kým prípravok nezaschne. Keď prípravok úplne zaschne, nemožno ho už 
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opätovne rozpustiť. 
 
Osobitné upozornenie: Aplikačné pomôcky, rukavice a pod. treba bezprostredne po ukončení práce omyť 
vodou.   
Narušenie prirodzenej biologickej rovnováhy, ku ktorej môže dôjsť napríklad pri vysokom premnožení zveri 
súčasne s nedostatkom kvalitatívne hodnotnej pastvy, môže spôsobiť zníženú účinnosť prípravku WAM 
EXTRA podobne ako ďalších výrobkov s repelentným účinkom. 
 
PRVÁ POMOC  
Všeobecné pokyny: Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybnosti informujte lekára a 
poskytnite mu údaje z tejto etikety. 
Prvá pomoc pri zasiahnutí kože: Po ukončení práce zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ možno teplou 
vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite.  
Prvá pomoc pri zasiahnutí očí: V prípade, že používate kontaktné šošovky, odstráňte ich. Priestor pod 
viečkami vyplachujte aspoň 10 minút veľkým množstvom vlažnej tečúcej čistej vody. Kontaktní šošovky 
nemožno znova použiť, treba ich zlikvidovať. Ak pretrvávajú príznaky (začervenanie, pálenie), vyhľadajte 
odborné lekárske ošetrenie. 
Prvá pomoc pri náhodnom požití: Ústa vypláchnite vodou, prípadne dajte vypiť asi pohár (¼ l) vody. Nikdy 
nevyvolávajte zvracanie. Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý 
pracoval, a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby možno ďalší postup pri prvej pomoci a liečbu 
postihnutého je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom (NTIC): Limbová 5, 833 
05 Bratislava,  tel.: +421254774166, fax: +421254774605. 
 
Čistenie kontaminovaného odevu 
Postriekanie odevov alebo znečistenie spôsobené prípravkom WAM EXTRA možno odstrániť vo vlhkom alebo 
ľahko zaschnutom stave vodou. Ak je prípravok WAM EXTRA zaschnutý dlhší čas, možno odevy vyčistiť 
praním v automatickej práčke s pridaním bežného pracieho prostriedku. Výrobok možno spravidla odstrániť 
mechanicky počas pracieho programu. 
 
SKLADOVANIE  
Skladujte a prepravujte v priestoroch bez mrazu, kde teplota nepresiahne +40 0C.   
Doba skladovateľnosti je 24 mesiacov 
Prípravok skladujte len v uzavretých originálnych a neporušených obaloch v chlade, v dobre vetrateľných a 
uzatvorených skladoch pri teplotách od + 50C do + 400C, oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných 
prostriedkov a obalov od týchto látok. Prípravok chráňte pred vlhkom, mrazom a priamym slnečným žiarením. 
 
ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV A OBALOV 
Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale a prázdne obaly od prípravku zneškodnite ako nebezpečný 
odpad 
Prípadné nepotrebné zriedené ani koncentrované zvyšky prípravku WAM EXTRA nesmú zasiahnuť zdroje 
podzemných ani recipienty povrchových vôd, alebo ich zneškodnite ako nebezpečný odpad. 
Originálne balenie alebo prázdne obaly nepoužívajte na iné účely. 
 
Záruka: Pretože spôsob dopravy, skladovania a použitia produktu nemôžeme ovplyvniť, ručíme iba za 
vyrovnanú kvalitu produktu. Neručíme za priame alebo nepriame dôsledky vyvolané neodborným použitím 
alebo aplikáciou v rozpore s návodom na používanie. 
 
 
 


