
DráÏdiv˘
POZOR!
R43: MÛÏE VYVOLAT SENZIBILIZACI PfiI STYKU S KÛÏÍ.
R53: MÛÏe vyvolat dlouhodobé nepfiíznivé úãinky ve vodním
prostfiedí.
HOfiLAVÁ KAPALINA III.TfiÍDY NEBEZPEÃNOSTI DLE ÃSN 650201
S2: UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DÛTÍ.
S13: UCHOVÁVEJTE ODDÛLENÛ OD POTRAVIN, NÁPOJÛ A KRMIV.
S20/21: NEJEZTE, NEPIJTE A NEKUfiTE PfiI POUÏÍVÁNÍ.
S24: ZAMEZTE STYKU S KÛÏÍ.
S26: PfiI ZASAÏENÍ OÃÍ OKAMÏITÛ DÛKLADNÛ VYPLÁCHNÛTE VODOU A
VYHLEDEJTE LÉKAfiSKOU POMOC.
S28: PfiI STYKU S KÛÏÍ OMYJTE VELK˘M MNOÏSTVÍM VODY.
S36/37/39: POUÏÍVEJTE VHODN˘ OCHRANN˘ ODÛV, OCHRANNÉ RUKAVICE
A OCHRANNÉ BR̆ LE NEBO OBLIÃEJOV˘ ‰TÍT.
S62: PfiI POÏITÍ NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ: OKAMÏITÛ VYHLEDEJTE
LÉKAfiSKOU POMOC A UKAÏTE TENTO OBAL NEBO OZNAÃENÍ.
SP1: ZABRAÀTE KONTAMINACI VODY PfiÍPRAVKEM NEBO JEHO OBALEM.
/NEÃISTÛTE APLIKAÃNÍ ZAfiÍZENÍ V BLÍZKOSTI POVRCHOVÉ VODY./ ZABRAÀTE
KONTAMINACI VOD SPLACHEM Z FAREM A Z CEST.
DODRÏUJTE POKYNY PRO POUÏÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO
ÃLOVÛKA A ÏIVOTNÍ PROSTfiEDÍ.

Po projití doby pouÏitelnosti smí b˘t pfiípravek uvádûn na trh a pouÏit v rámci podnikání pouze tehdy, jestliÏe se na základû anal˘zy odpovídajícího vzorku
v akreditované laboratofii prokáÏe, Ïe se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s podmínkami stanoven˘mi v rozhodnutí o jeho registraci.

DrÏitel rozhodnutí
o registraci: FMC Corporation, 1735 Market Street,

PA 19103 Philadelphia, USA
V˘robce pfiípravku: FMC Corporation, 1735 Market Street,

PA 19103 Philadelphia, USA
Právní zástupce v âR F&N Agro âeská republika
a distributor: spol. s r.o., Na Maninách 876/7,

170 00 Praha 7, tel.: 283 871 701

V˘hradní dovozce: Dow AgroSciences s.r.o.,
Na okraji 14, 162 00 Praha 6,
âeská republika

Balení a objem: HDPE láhev – 1 l
âistá hmotnost: 1,16 kg
Datum exspirace: uvedeno na obalu
âíslo ‰arÏe: uvedeno na obalu
Doba pouÏitelnosti: 24 mûsícÛ od data v˘roby

(do data uvedeného na obalu)

Postfiikov˘ herbicidní pfiípravek ve formû suspenze kapsulí urãen˘
k preemergentní aplikaci proti jednolet˘m dvoudûloÏn˘m plevelÛm v fiepce
olejce ozimé a jarní, bramborách, hrachu a máku.
Úãinná látka: clomazone 360 g/l
tj. 2-(2-chlorbenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-on
Pfiípravek obsahuje dal‰í nebezpeãné látky: dusiãnan sodn˘ 5%, chlorid
vápenat˘ 5%.

V˘robce pfiípravku: FMC ® Corporaion Agricultural Products Group,
Philadelphia PA 19103-USA

1 L

HERBICID
Pfiípravek na ochranu rostlin

PÛsobení pfiípravku:
Úãinná látka pfiípravku Cirrus CS clomazone náleÏí do skupiny oxazolidinonÛ. Proniká do rostlin kofieny a
u citliv˘ch druhÛ inhibuje biosyntézu prekursorÛ chlorofylu a karotenoidÛ.
Návod k pouÏití - indikace:
plodina ‰kodliv˘ organismus, dávkování, OL LA poznámka
oblast pouÏití jin˘ úãel pouÏití mísitelnost
brambor svízel pfiítula, 0,15-0,25 l/ha AT - 1)vegetaãní

plevele dvoudûloÏné jednoleté 300-400 l vody/ha vrchol musí b˘t pod
povrchem pÛdy
3)po slepé proorávce

hrách svízel pfiítula, 0,15-0,25 l/ha AT - 3)po v˘sevu do 3
plevele dvoudûloÏné.jednoleté 300-400 l vody/ha dnÛ, preemergentnû

mák set˘ svízel pfiítula, 0,125-0,25 l/ha AT - 3)po v˘sevu do 3
plevele dvoudûloÏné jednoleté 300-400 l vody/ha dnÛ, preemergentnû

fiepka olejka svízel pfiítula, 0,2 – 0,25 l/ha AT - 3)po v˘sevu do 3
-jarní plevele dvoudûloÏné jednoleté 300-400 l vody/ha dnÛ
fiepka olejka svízel pfiítula, 0,15-0,25 l/ha AT - 3)po v˘sevu do 3
-ozimá plevele dvoudûloÏné jednoleté 300-400 l vody/ha dnÛ

Upozornûní:
OL = ochranná lhÛta pro dal‰í manipulaci a uvádûní na trh (dny)
Maximální poãet o‰etfiení na porost bûhem vegetace: 1x
Termín aplikace: preemergentnû, do 3 dnÛ po zasetí
ZpÛsob aplikace: pozemnû – postfiik
Druhová a odrÛdová citlivost: není známa, pfied o‰etfiením se doporuãuje ovûfiit citlivost na nûkolika
rostlinách o‰etfiované odrÛdy
Riziko pfiípadného po‰kození o‰etfiovan˘ch rostlin nese pûstitel (o‰etfiovatel).
Upfiesnûní podmínek aplikace:
Obecné:
ZabraÀte úletu postfiikové mlhy. Aplikujte za bezvûtfií, a nízkého provozního tlaku.
Je doporuãeno nastavit minimální v˘‰ku postfiikovacího zafiízení (ramen a trysek postfiikovaãe) nad
povrchem o‰etfiované pÛdy pfii zachování stejnomûrnosti pokryvu pÛdy postfiikem.
Postfiik nesmí zasáhnout sousední kultury a plochy, na kter˘ch rostou ostatní necílové rostliny! Kontakt
postfiikové mlhy nebo v˘parÛ s listy mÛÏe zapfiíãinit jejich vybûlení nebo zeÏloutnutí u citliv˘ch rostlin.
Pfiípadné pfiíznaky zesvûtlení, zeÏloutnutí nebo vybûlení okrajov˘ch ãástí listÛ jsou zpravidla pfiechodného
charakteru bez vlivu na dal‰í rÛst a v˘nos plodiny.
Dávku pfiípravku zvolte v rozmezí uvedeném v tabulce. NiÏ‰í dávku pfiípravku pouÏijte na lehãích pÛdách
nebo pfii oãekávané niÏ‰í intenzitû zaplevelení.Vy‰‰í dávku pfiípravku aplikujte na stfiedních a tûÏk˘ch
pÛdách, pÛdách s vy‰‰ím obsahem organické hmoty a pfii oãekávané vy‰‰í intenzitû v˘skytu plevelÛ,
zejména svízele pfiítuly.
Po aplikaci pfiípravku, zejména pfii silnûj‰ích sráÏkách po aplikaci a na lehãích pÛdách, mÛÏe dojít
k doãasn˘m projevÛm fytotoxicity. Pfiípadné pfiíznaky zesvûtlení, zeÏloutnutí nebo vybûlení okrajov˘ch ãástí
listÛ kulturních plodin jsou pfiechodného charakteru a neovlivÀují jejich dal‰í rÛst a v˘nos.
Specifické:
brambor: optimální termín aplikace v bramborách je po slepé proorávce, vegetaãní vrcholy bramboru v‰ak

nesmûjí b˘t nad povrchem pÛdy!
hrách: o‰etfiujte preemergentnû do 3 dnÛ po zasetí.
mák: aplikujte Command 36 CS preemergentnû do 3 dnÛ po zasetí.
fiepka olejka: Pfiípravek aplikujte v uvedené dávce do 3 dnÛ po zasetí ozimé nebo jarní fiepky olejky.
Pfiíprava postfiikové kapaliny:
Pfied pouÏitím pfiípravku dÛkladnû protfiepejte obsah v uzavfieném obalu.
Odmûfiené mnoÏství pfiípravku vlijte za stálého míchání do nádrÏe postfiikovaãe naplnûné do poloviny vodou
a doplÀte vodou na poÏadovan˘ objem. Pfii pfiípravû individuálních smûsí je zakázáno mísit koncentráty,
pfiípravky vpravujte do nádrÏe oddûlenû.
Doporuãení a moÏná rizika ve vztahu k Ïivotnímu prostfiedí:
Pfiípravek je pro ptáky relativnû ne‰kodn˘. Pfiípravek je relativnû ne‰kodn˘ pro populace druhu:
Poecilus cupreus, Aleochara bilineata, Aphidius rhopalosiphi (parazitická vosiãka).
Pfiípravek je slabû ‰kodliv˘ pro populace druhu: Typhlodromus pyri (drav˘ roztoã).
fiípravek jeho zbytky a pouÏité obaly se nesmí dostat do povrchové vody. Nevylévejte do kanalizace!
Neaplikovat za podmínek pfiízniv˘ch pro moÏnost úletu postfiikové mlhy. PouÏívejte tento pfiípravek pouze
podle údajÛ v této etiketû.
Riziko vypl˘vající z pouÏití pfiípravku je pfii dodrÏení aplikaãních dávek pfiijatelné pro volnû Ïijící zvûfi,
ptactvo, vãely, necílové ãlenovce, pÛdní mikroorganismy, pÛdní makroorganismy a necílové rostliny.
SP1: ZabraÀte kontaminaci vody pfiípravkem nebo jeho obalem. /Neãistûte aplikaãní zafiízení v blízkosti
povrchové vody./ ZabraÀte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
DodrÏujte pokyny pro pouÏívání, abyste se vyvarovali rizik pro ãlovûka a Ïivotní prostfiedí.
Cirrus CS je mírnû hofilav˘, pfii vy‰‰ích teplotách mÛÏe podporovat hofiení. Pfiípadn˘ poÏár se hasí nejlépe
hasební pûnou, oxidem uhliãit˘m, hasebním prá‰kem, eventuelnû pískem nebo zeminou. Vodu lze pouÏít
jen vyjímeãnû a to formou jemného zmlÏování, nikoliv siln˘m proudem a pouze v tûch pfiípadech, kdy je
dokonale zabezpeãeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru poÏáfii‰tû do okolí,
zejména aby nepronikla do vefiejné kanalizace, zdrojÛ spodních vod a recipientÛ povrchov˘ch vod a
nezasáhla zemûdûlskou pÛdu.

Podmínky správného skladování:
Pfiípravek skladujte v uzavfien˘ch originálních obalech v uzamãen˘ch, such˘ch a vûtrateln˘ch skladech pfii
teplotách 5-30oC, oddûlenû od potravin, nápojÛ a krmiv, hnojiv a obalÛ od tûchto látek. Neskladovat
v blízkosti topení (zdrojÛ sálavého tepla), otevfieného ohnû a hork˘ch povrchÛ! ChraÀte pfied mrazem!
ZpÛsob likvidace obalu, neupotfiebiteln˘ch zbytkÛ, postfiikové kapaliny a oplachov˘ch vod:
Prázdné obaly od pfiípravku dÛkladnû vypláchnûte, znehodnoÈte a pfiedejte ke spálení ve schválené
vysokoteplotní spalovnû nebo k recyklaci. PouÏité obaly od pfiípravku se nesmûjí pouÏívat k jinému úãelu!
Aplikaãní zafiízení se opláchne 3 % roztokem sody a omyje se vodou. Oplachové vody pouÏijte na pfiípravu
postfiikové kapaliny. Pfiípadné zbytky postfiikové kapaliny zfieìte vodou v pomûru 1:10 a beze zbytku
vystfiíkejte na o‰etfieném pozemku tak, aby nemohlo dojít k zasaÏení zdrojÛ vod podzemních ani recipientÛ
vod povrchov˘ch. Pfiípadné technologicky jiÏ nepouÏitelné zbytky pfiípravku spalte ve spalovnû stejn˘ch
parametrÛ jako pro obaly. Prázdné obaly od pfiípravku se po dÛkladném vypláchnutí a znehodnocení
mohou pfiedat do sbûru k recyklaci nebo se spálí ve schválené vysokoteplotní fiízené spalovnû.
Bezpeãnostní opatfiení pro ochranu ãlovûka a zvífiat:
Pfied pouÏitím pfiípravku si dÛkladnû pfieãtûte návod na pouÏití! Pfii práci s pfiípravkem je nutné pouÏívat
následující ochranné pomÛcky:
Ochrana d˘chacích orgánÛ: polomaska podle âSN EN 133 a âSN EN 136 a pfiíslu‰n˘ filtr proti ãásticím
âSN EN 143, popfiípadû polomaska proti ãásticím podle âSN EN 149 v obou pfiípadech s integrovanou
vrstvou aktivního uhlí. (832225)
Ochrana oãí: uzavfiené ochranné br˘le nebo obliãejov˘ ‰tít podle âSN EN 166:2002 (832401)
Ochrana hlavy: dodateãná ochrana hlavy pfii obvyklém zpÛsobu pouÏití není nutná. O dodateãném pouÏití
ãepice nebo klobouku rozhodne zamûstnavatel zejména podle charakteru provádûné práce a
nebezpeãnosti pfiípravku.
Ochrana rukou: ochranné rukavice – gumové nebo plastové rukavice oznaãené piktogramem pro chemická
nebezpeãí podle âSN EN 420 s uveden˘m kódem dle pfiílohy A k âSN EN 374-1
Ochrana tûla: ochrann˘ odûv z textilního materiálu podle âSN EN 14605+A1 nebo âSN EN 13034+A1
oznaãen˘ piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle âSN EN 340. O dodateãném pouÏití turistické
plá‰tûnky s kapucí nebo o pouÏití gumové nebo plastové zástûry pfii míchání/fiedûní POR, rozhodne
zamûstnavatel zejména podle charakteru provádûné práce a nebezpeãnosti pfiípravku.
Dostateãná ochrana nohou: ochranná obuv, gumové nebo plastové holínky podle âSN EN 346 nebo
âSN EN 347 (s ohledem na práci v zemûdûlském terénu).
Pfii práci a po ní, aÏ do odloÏení pracovního odûvu a dal‰ích OOPP a po dÛkladném umytí (sprcha nebo
koupel, umytí vlasÛ) nejezte , nepijte a nekufite. Pokud je postfiik provádûn tak, Ïe mÛÏe dojít k ohroÏení
dal‰ích osob, provádûjte jej jen za bezvûtfií nebo mírného vánku, v tom pfiípadû po vûtru od postfiikovaãe a
dal‰ích osob. Pracovní odûv a OOPP pfied dal‰ím pouÏitím vyperte/ oãistûte/ omyjte m˘dlov˘m roztokem
nebo roztokem sody, popfi. postupujte podle doporuãení v˘robce OOPP. Neponechávat nikdy zbytky
postfiikové tekutiny v nádrÏi postfiikovaãe. NádrÏ se po postfiiku a umytí musí nechat dobfie vyvûtrat.
DÛleÏité upozornûní: Pfii pfiípadném poÏárním zásahu musejí b˘t pouÏity izolaãní d˘chací pfiístroje, neboÈ
pfii hofiení mÛÏe docházet ke vzniku toxick˘ch zplodin!
Po skonãení práce a pfied kaÏd˘m jídlem, pitím ãi koufiením je nutné dÛkladnû si um˘t ruce a v‰echny ostatní
nekryté ãásti tûla teplou vodou a m˘dlem.
Pracovní odûv uchovávejte oddûlenû do jin˘ch.
První pomoc:
Projeví-li se zdravotní potíÏe nebo v pfiípadû pochybností uvûdomte lékafie a poskytnûte mu informace z této
etikety.
Pfii náhodném poÏití: V pfiípadû náhodného poÏití a ve v‰ech pfiípadech otravy ãi podezfiení na otravu
neprodlenû dopravit postiÏeného k lékafii!Vypláchnout ústa ãistou vodou. Podat postiÏenému 0,5 l vlaÏné
vody. Nevyvolávejte zvracení!
Pfii zasaÏení oka: Vyplachovat velk˘m mnoÏstvím vody po dobu 15 min. a vyhledat lékafie.
Pfii zasaÏení pokoÏky: Odstranit potfiísnûn˘ odûv a zasaÏená místa om˘t m˘dlem a teplou vodou.
Pfii nad˘chání: Vynést postiÏeného na ãerstv˘ vzduch, zajistit klidovou polohu, chránit pfied chladem.
Objeví-li se d˘chací potíÏe, zajistit lékafiskou pomoc. Informovat lékafie o poskytnuté první pomoci a o
pfiípravku, se kter˘m postiÏen˘ pracoval.
V pfiípadû potfieby konzultovat léãbu s pfiíslu‰n˘m toxikologick˘m stfiediskem:Klinika nemocí z povolání –
Toxikologické informaãní stfiedisko: Na boji‰ti 1, 128 08 Praha 2, tel.:224919293, fax: 224914570(non stop
sluÏba).
Cirrus® a FMC® jsou registrované ochranné známky spoleãnosti FMC Corporation, USA.

Registraãní ãíslo: 4475-1
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