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Přípravek na ochranu rostlin 
 

  BALENÍ PRO NEPROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ 
 

Bofix* 
 

Přípravek Bofix je postřikový herbicid ve formě emulze typu olej ve vodě pro ředění vodou k hubení odolných 

dvouděložných plevelů v trávnících. 

 
Funkce přípravku: HERBICID 

 
Účinné látky:       

klopyralid (ve formě monoethanolaminu) 20 g/l,  

tj. 3,6-dichlorpyridin-2-karboxylová kyselina (monoethanolamonná sůl) 

fluroxypyr (ve formě meptylu) 40 g/l,  
tj. (RS)-1-methylheptyl 4-amino-3,5-dichlor-6-fluor-2-pyridyloxyacetát 

MCPA (ve formě draselné soli) 200 g/l, 
tj. 2-(4-chlor-2-methylfenoxy)octová kyselina (draselná sůl) 

 

Nebezpečné látky:   Fluroxypyr-1-methylheptyl-ester, klopyralid-olamine, MCPA potassium salt, alkohol etoxylát,      

     rozpouštědlo na bázi aromatických uhlovodíků, amonium lauryl ether sulfate,                                     

    (2-methoxymethylethoxy) propanol 

                              

                          
  dráždivý                                 nebezpečný pro       

                                životní prostředí 

 

DRÁŽDÍ OČI  

MŮŽE VYVOLAT SENZIBILIZACI  PŘI STYKU S KŮŽÍ  

VYSOCE TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANIZMY, MŮŽE VYVOLAT DLOUHODOBÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY VE  VODNÍM 

PROSTŘEDÍ  

 

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ  

UCHOVÁVEJTE ODDĚLENĚ OD POTRAVIN, NÁPOJŮ A KRMIV  

NEJEZTE, NEPIJTE A NEKUŘTE PŘI POUŽÍVÁNÍ  

ZAMEZTE STYKU S KŮŽÍ A OČIMA  

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ OKAMŽITĚ DŮKLADNĚ VYPLÁCHNĚTE VODOU A VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC  

PŘI STYKU S KŮŽÍ OKAMŽITĚ OMYJTE VELKÝM MNOŽSTVÍM VODY  

TENTO MATERIÁL A JEHO OBAL MUSÍ BÝT ZNEŠKODNĚNY BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM  

POUŽÍVEJTE VHODNÝ OCHRANNÝ ODĚV, OCHRANNÉ RUKAVICE A OCHRANNÉ BRÝLE NEBO OBLIČEJOVÝ ŠTÍT  

PŘI POŽITÍ OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC A UKAŽTE TENTO OBAL NEBO OZNAČENÍ  

ZABRAŇTE UVOLNĚNÍ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. VIZ SPECIÁLNÍ POKYNY NEBO BEZPEČNOSTNÍ LISTY  
 

SP 1 NEZNEČIŠŤUJTE VODY PŘÍPRAVKEM NEBO JEHO OBALEM. ( NEČISTĚTE APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI 

POVRCHOVÝCH VOD / ZABRAŇTE KONTAMINACI VOD SPLACHEM Z FAREM A Z CEST).  

OP II. ST. PŘÍPRAVEK JE VYLOUČEN Z POUŽITÍ V OCHRANNÉM PÁSMU II. STUPNĚ ZDROJŮ PODZEMNÍCH A 

POVRCHOVÝCH VOD. 

SPe1 ZA ÚČELEM OCHRANY PODZEMNÍ VODY NEAPLIKUJTE TENTO PŘÍPRAVEK NEBO JINÝ, JESTLIŽE OBSAHUJE 

ÚČINNOU LÁTKU KLOPYRALID, VÍCEKRÁT NEŽ JEDNOU ZA DVA ROKY NA STEJNÉM POZEMKU. 

SPe1 ZA ÚČELEM OCHRANY PODZEMNÍ VODY NEAPLIKUJTE TENTO PŘÍPRAVEK NEBO JINÝ, JESTLIŽE OBSAHUJE 

ÚČINNOU LÁTKU KLOPYRALID, V PODZIMNÍM OBDOBÍ. 
SPe3 ZA ÚČELEM OCHRANY VODNÍCH ORGANISMŮ SNIŽTE ÚLET DODRŽENÍM NEOŠETŘENÉHO OCHRANNÉHO 

PÁSMA 4 m VZHLEDEM K POVRCHOVÉ VODĚ. 

NEBEZPEČNÝ PRO NECÍLOVÉ ROSTLINY. 

SPe3 ZA ÚČELEM OCHRANY NECÍLOVÝCH ROSTLIN DODRŽUJTE NEOŠETŘENÉ OCHRANNÉ PÁSMO 10 m OD OKRAJE 

OŠETŘOVANÉHO POZEMKU. 

● DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ,  ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO ČLOVĚKA  A  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 

● PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘILOŽENÝ NÁVOD K POUŽITÍ. 
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Držitel rozhodnutí o povolení:      AGRO CS a.s., Říkov čp. 265, 552 03 Česká Skalice     

 

Číslo povolení:                              4105 -10 

 

Výrobce: Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, 46268 Indianopolis, Indiana, USA 

 

Balí :      AGRO CS a.s.,  provozovna  Bezděkov 13,  535 01 Přelouč,  tel.:  466 972 292  

 

Dodává :     AGRO CS a.s., Říkov čp. 265, 552 03 Česká Skalice,   tel: 491 457 111 

 

Balení-objem:    PET nebo F-HDPE láhev, šroubový PP uzávěr s trhacím kroužkem v lepenkové krabičce -50 ml, 100 ml,  

                            250 ml, 500 ml  

                            PET nebo F-HDPE láhev s etiketou, šroubový PP uzávěr s trhacím kroužkem – 250 ml,  500 ml,  1000 ml 

                           Všechna balení jsou opatřena odměrkou. 

Datum výroby / číslo šarže : uvedeno na  vnitřním nebo vnějším obalu       

        

Spotřebujte do:   uvedeno na vnitřním nebo vnějším obalu 

 

 

Doba použitelnosti přípravku:  

2 roky od data výroby při správném skladování v původních neporušených obalech. 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.  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zkrácená verze na vnější  obaly s nedostatkem místa pro plnou verzi s odkazem na příbalový leták: 
Doba použitelnosti přípravku: 
Při dodržení skladovacích podmínek 24 měsíců od data výroby. Po projití doby použitelnosti nesmí být přípravek uváděn na 

trh, pokud nebudou splněny zákonem stanovené podmínky uvedené na  příbalovém letáku. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
Působení přípravku: 

 
Přípravek Bofix proniká do rostlin přes listy, účinná látka je rychle translokována do vzrostných vrcholů a kořenů. Účinek 

přípravku na plevele je patrný již za několik hodin po aplikaci. Dešťové srážky 2 hodiny po aplikaci neovlivní negativně 

účinek přípravku na plevele. 

 

 

Spektrum herbicidní účinnosti: 

 
Plevele citlivé:  

svízel přítula, ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, rmeny, starček obecný, opletka obecná, konopice napuchlá, 

hluchavky, kopřiva žahavka, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, ohnice rolní, zemědým lékařský, lilek černý, lebeda 

rozkladitá, merlíky, pomněnka rolní, jitrocel kopinatý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka, kopřiva dvoudomá, 

svlačec rolní, šťovíky, ostružiník ježiník, plevelné jeteloviny, pcháč oset   

 

Návod na použití: 

 
Dvouděložné plevele, které jsou ve spektru účinnosti Bofixu, jsou nejcitlivější ve fázi 2 - 4 listů, svízel přítula ve fázi 1 - 4 (i 

více) přeslenů. Pcháč oset by měl v době aplikace vytvářet přízemní listové růžice, případně může být ve fázi prodlužovacího 

růstu lodyhy.  
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Plodina, oblast 

použití  

Škodlivý organismus, 

jiný účel použití  

Dávkování, mísitelnost  OL  Poznámka  

trávníky  plevele dvouděložné 

jednoleté a vytrvalé  

40 ml/ 100 m
2
  

2,5-4 l vody/ 100 m
2
  

28  od: 14 BBCH  

OL = 28 dní (pro zkrmování na zeleno) 

 
Růstová fáze plodiny v době ošetření:  

Od BBCH 14, tj. 4 listy, 2-14 dní před sečením trávníku - delší časový úsek je nutné dodržet při hubení vytrvalých plevelů  

Růstové fáze plevelů:  

BBCH 12-14, tj. 2-4 pravé listy  

svízel přítula BBCH 11-14, tj. 1 až 4 přesleny rozvinuty  

pcháč oset BBCH 30-31, tj. listová růžice až 10 % konečné velikosti  

Maximální počet aplikací: 1x za vegetační sezónu  

Dávka vody: 2,5-4 l/ 100 m
2
  

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.  

Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.  

Neaplikujte přípravek do 2 dnů po sečení trávníku!  

Druhové a odrůdové složení všech typů trávníku z hlediska možné fytotoxicity přípravku konzultujte s držitelem registrace.  

V případě, že trávník obsahuje jako požadovanou složku dvouděložné rostliny, je nutná konzultace rizika fytotoxicity s 

držitelem registrace.  

Pěstování následných plodin bez omezení.  

Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin. Postřikem nesmí být 

zasaženy sousední porosty. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za 

vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 25°C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary 

přípravku.  

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným 

mechanismem účinku. 

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit 

poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku BOFIX.  

Z důvodu možného rizika fytotoxicity neaplikovat při vysokých teplotách (nad 25°C) a vysokém slunečním svitu! 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

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

Ucpané trysky postřikovače se nesmí profukovat ústy.  

Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.  

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. 

během jednoho dne.  

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. 

Nevpouštějte domací zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10 – 14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat. 

Pravidelná práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby, protože obsahuje senzibilizující látku. 

 

Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě aplikační kapaliny a při aplikaci:  
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná.  

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice.  

Ochrana očí a obličeje: brýle nebo obličejový štít.  

Ochrana těla: celkový ochranný oděv a nepromokavý plášť s kapucí (např. turistická pláštěnka), popř. (míchání / ředění 

přípravku) plastová zástěra nebo zástěra z pogumovaného textilu.  

Dodatečná ochrana hlavy: není nutná.  

Dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holinky (s ohledem na práci v zemědělském terénu nebo zahrádkářském 

terénu).  

Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.  

Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte.  

Osoby alergické by s přípravkem neměly pracovat. 

 

Příprava aplikační kapaliny: 
Odměřené množství přípravku se vleje do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Po promíchání se nádrž 

doplní vodou, případně se před doplněním přidají odměřená množství dalších přípravků a obsah nádrže se před doplněním 

opětovně promíchá. Při přípravě směsí je zakázáno míchat koncentráty,  přípravky se do nádrže vpravují odděleně. 
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Čištění aplikačního zařízení: 

 
Po vyprázdnění aplikačního zařízení jej vypláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže zařízení), případně s přídavkem 

čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticího prostředku se řiďte návodem k jeho použití. 

 

 
Informace o první pomoci při zasažení člověka přípravkem:  

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

této etikety / štítku / příbalového letáku.  

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici a zajistěte tělesný i duševní klid.  

První pomoc při zasažení kůže: Odložte potřísněný oděv. Kůži omyjte velkým množstvím pokud možno vlažné vody popř. 

mýdlem nebo jiným vhodným mycím prostředkem. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.  

První pomoc při zasažení očí: Promývejte oči velkým množstvím tekoucí vody nejméně 15 minut, při násilném rozevření 

očních víček. Při přetrvávajícím dráždění vyhledejte lékařskou pomoc.  

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Při potížích vyhledejte lékařskou 

pomoc a ukažte etiketu / štítek popř. obal přípravku.  

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. 

V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním 

střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402. 

 

Možná rizika a označení ve vztahu k životnímu 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).  

OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod. 

SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku klopyralid, 

vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku. 

SPe1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku klopyralid,      

v podzimním období. 

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem                        

k povrchové vodě. 

Nebezpečný pro necílové rostliny. 

Spe3 za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. 

Dodržujte pokyny pro používání,  abyste se vyvarovali rizik pro člověka  a  životní prostředí. 

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních 

makroorganismů a půdních mikroorganismů. 

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:  

včel: nevyžaduje klasifikaci  

vodních organismů: vysoce toxický  

zvěře: nevyžaduje klasifikaci  

 

Skladování: 

 
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných skladech 

odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a 

prázdných obalů od těchto látek při teplotách + 5 až + 30 °C. Chránit před mrazem, vlhkem a přímým slunečním svitem. 

 

 

Likvidace obalů, neupotřebitelných zbytků, postřikové kapaliny a oplachových vod: 

Obal od přípravku se nesmí znovu použít k jakémukoliv účelu. Aplikační  kapalinu připravujte vždy jen v nezbytně nutném 

množství, nikoliv do zásoby. Prázdné obaly, případné zbytky  přípravku (vždy v originálním obalu), případné zbytky 

aplikační kapaliny  a oplachové vody se likvidují  jako  nebezpečný odpad,  např. uložením do vyčleněných kontejnerů na 

místech, vyhrazených obecními nebo městskými úřady.                                                                                                                                                              

V případě náhodného rozptýlení shromáždíme uniklý materiál a zlikvidujeme ho dle výše uvedených pokynů. Tímto 

zabráníme nepříznivým účinkům přípravku v prostředí. 

 
*  ochranná známka Dow AgroSciences 

 
 


