
DENDROSAN ® - vosk 
Špeciálny štepársky vosk na očkovanie a vrúbľovanie stromov a kríkov. Vhodný tiež na ošet-
renie poranení ovocných a okrasných stromov a kríkov po reze a prerezávke alebo inom po-
škodení. Použitie za studena, najlepšie pri teplote vyššej ako10 °C.  
 
Účinná látka: 
Lanolín   45 % hm. 
Živica    40 % hm. 
Metylester repkového oleja 10 % hm. 
Chemický názov látok v prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol 
prípravok klasifikovaný do kategórie nebezpečenstva: neuvedené 
Klasifikácia: Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečný 
 
UPOZORNENIE  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyrába: 
Fytofarm, spol. s r.o., Dúbravská cesta 21, 845 08 Bratislava 45, Slovensko 
 
Držiteľ registrácie a osoba zodpovedná za balenie a označovanie: 
Fytofarm, spol. s r.o., Dúbravská cesta 21, 845 08 Bratislava 45, Slovensko 
 
Registračné číslo ÚKSÚP:  00-18-0549 
 
Dátum výroby:  uvedené na obale 
Číslo šarže:   uvedené na obale 
Balenie:    plastové dózy, objem 100-1000 ml 
Doba použiteľnosti:   2 roky od dátumu výroby 
 
Názov prípravku DENDROSAN ® je registrovaná ochranná známka firmy Fytofarm, s. r.o., Bratislava 
 
 

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
S13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá 
S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite 
S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami 

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia 
v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov 
z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest. 

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncen-
trácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné. 

Vo Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncen-
trácie je pre ryby a vodné živočíchy prijateľné.  

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncen-
trácie je pre vtáky prijateľné. 

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrá-
cie pre včely zanedbateľné.  

Prípravok sa nehodnotí pre populácie : dážďovky. 
Uložte mimo dosah zvierat! 
Prípravok je horľavinou IV. triedy nebezpečnosti podľa normy STN 650201 
 
Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie! 



 
 
Pôsobenie prípravku: 
Vosk po zaschnutí vytvorí súvislý, s poraneným miestom komunikujúci a hojivý film 
Návod na použitie: 
Prípravok nanášajte na určené miesta špachtľou. Pred nanesením najprv odstráňte poškodenú 
kôru. Ošetrenie vykonajte ihneď po očkovaní, vrúbľovaní, poranení alebo prerezávke stromu. 
Aplikovať môžete za dažďa i mrazu. Prípadné zamrznutie prípravku nemá negatívny vplyv na 
jeho kvalitu. Najlepšie roztierateľný je pri teplote nad 10 oC. Na uvedenú teplotu ho môžete 
zahriať vo vodnom kúpeli, na slnku alebo v teplej miestnosti, nie na priamom ohni. Po pou-
žití pred uzavretím dôkladne očistite uzáver a nádobu od zvyškov vosku textilnou  utierkou. 
Použité náradie na nanášanie očistite ihneď po aplikácii otieraním o kôru stromu. 
 
Odporúčaná dávka: 
Plodina Škodlivý činiteľ Aplikačná dávka Ochranná doba Poznámka 

Stromy a kry Rezné rany pri štepení a 
vrúbľovaní 

0,2 – 0,3 mm AT Súvislý film 

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších nepriaznivých 
účinkoch: Prípravok neobsahuje toxické látky a nemá fytotoxické a iné negatívne vedľajšie 
účinky. 
 
Bezpečnostné opatrenia: 
Pri práci používajte osobné ochranné pracovné prostriedky (pracovný oblek, ochranné rukavi-
ce, okuliare, obuv) a dodržiavajte základné hygienické zásady! Nejedzte, nepite a nefajčite!  
Neohrievajte otvoreným plameňom, ani na ohni! Prípravok obsahuje horľavé látky! 
  
Prvá pomoc: 
• po náhodnom kontakte s očami: vyplachovať prúdom pitnej vody, privolať lekára! 
• po kontakte s pokožkou: umývať teplou vodou a mydlom, resp. vhodnou umývacou pas-

tou! 
 
Skladovanie: 
Prípravok skladujte v suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch, v pôvod-
ných neporušených obaloch, oddelene od požívatín, krmív a hnojív, liekov, dezinfekčných 
prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote okolo 10 oC. Pri nižšej teplote tuhne, avšak 
bez znehodnotenia. Ohriatím na uvedenú teplotu ho dostanete do pôvodného stavu. 
 
Zneškodnenie obalov a zvyškov: 
Obaly z plastov po odstránení zvyškov a znehodnotení odovzdať do separovaného zberu. 
 


