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Selektivní postřikový herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k hubení dvouděložných plevelů v bramborách, luskovinách, mrkvi, 
petrželi, celeru, lnu, slunečnici, ozimých obilninách, kukuřici, kmínu a fenyklu.

Přípravek na ochranu rostlin

IPIRON 45 SC

Účinná látka a její obsah v přípravku: 450 g/l linuron, tj.: 3-(3,4-dichlorfenyl)-1-methoxy-1-methylmočovina

Nebezpečný pro životní prostředí

N

POZOR!

Podezření na karcinogenní účinky.

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Může poškodit plod v těle matky

Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

Zamezte styku s kůží a očima

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Registrační číslo přípravku: 4664 - 0

Držitel rozhodnutí o povolení: Novafito S.p.A. – Via Fratelli Beltrami, 15, 20026 Novate Milanese, Itálie, tel.: +39-02-38212302

Výrobce přípravku: Novafito S.p.A. – Via Fratelli Beltrami, 15, 20026 Novate Milanese, Itálie

Právní zástupce držitele rozhodnutí o povolení: Agro Aliance s.r.o., 252 26 Třebotov 304; tel: 257 830 137-8

Další nebezpečné látky (složky) obsažené v přípravku, které je třeba uvádět na obal/etiketu: amoniová sůl polyarylfenyl éter sulfátu; 
sloučenina hydrogensiřičitanu sodného a polykondenzátu formaldehydu s 4,4'-sulfonylbis (fenolem).

1 l (1,19 kg) HDPE/PA láhev, 5 l (6 kg) HDPE/PA kanystr

Datum výroby:

Číslo šarže:

uvedeno na obalu

uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby

Datum ukončení doby použitelnosti: uvedeno na obalu

Balení a objem (čistá hmotnost):

Práce s přípravkem jsou zakázány těhotným ženám, ženám, které kojí, mladistvím.
SP1 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 povrchové vody.
Pouze pro profesionální uživatele.
Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod k použití!

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

Působení přípravku:

Linuron chemický derivát fenyl-močoviny je selektivní systémově působící herbicid hubící zejména jednoleté dvouděložné plevele. V 
cílových plevelech způsobuje inhibici fotosyntézy. Příznaky působení se projevují poměrně brzy žloutnutím a postupným úhynem plevelů. 
Rostliny jej přijímají jak kořeny, tak i listy a rozvádějí jej akropetálně v xylémovém pletivu směrem k novým přírůstkům. Linuron má 
dobrou reziduální aktivitu proti jednoletým plevelům vzcházejícím ze semen. Délka reziduálního účinku závisí na použité dávce, druhu 
půdy a srážkách. Ve většině plodin se používá pre-emergentně.

Plodina, oblast 
použití, předmět

Škodlivý organismus 
nebo účel použití

Aplikační 
dávka 

přípravku

Dávka 
aplikační 
kapaliny

Ochranná
 lhůta 
(dny)

Poznámka

Údaje o použití:

bob plevele dvouděložné jednoleté 1,5–2 l/ha
400-600 l vody/ha

AT 1) do 3 dnů po výsevu 
3) max. 1x

brambor plevele dvouděložné jednoleté 1–2 l/ha
400-600 l vody/ha

AT 1) po slepé proorávce, po vláčení, 
nejpozději 3 dny před vzejitím
3) max. 1x

celer plevele dvouděložné jednoleté 1,5–2 l/ha
400-600 l vody/ha

AT 1) za 10–14 dnů po výsadbě, do: 12 
BBCH,
nepoužívat do celeru řapíkatého
3) max. 1x

fenykl plodový plevele dvouděložné jednoleté 1,25–2 l/ha
400-600 l vody/ha

AT 1) od: 13 BBCH nebo do 2 dnů po 
zasetí
3) max. 1x

hrách pouze na suché zrno, 
sója luštinatá

plevele dvouděložné jednoleté 1,5–2 l/ha
400-600 l vody/ha

AT 1) do 3 dnů po výsevu 
3) max. 1x

kmín kořenný plevele dvouděložné jednoleté 1,5–2 l/ha
400-600 l vody/ha

AT 1) od: 13 BBCH
3) max. 1x

kukuřice setá plevele dvouděložné jednoleté 1,5–1,75 l/ha
400-600 l vody/ha

AT 1) preemergentně 
3) max. 1x

len setý plevele dvouděložné jednoleté 1,25–2 l/ha
400-600 l vody/ha

AT 1) po výsevu, po vláčení do 3 dnů
3) max. 1x

lupina plevele dvouděložné jednoleté 2 l/ha
400-600 l vody/ha

AT 1) do 3 dnů po výsevu 
3) max. 1x

mrkev plevele dvouděložné jednoleté 1,25–2 l/ha
400-600 l vody/ha

50 1) preemergentně, postemergentně
3) max. 2x dělená aplikace

petržel kořenová, listová plevele dvouděložné jednoleté 1,5–2 l/ha
400-600 l vody/ha

AT 1) preemergetně 
3) max. 1x

pšenice ozim, ječmen ozim, 
žito ozim, tritikale ozim

plevele dvouděložné jednoleté 1 l/ha
400-600 l vody/ha

AT 1) do 3 dnů po zasetí
3) max. 1x

slunečnice roční plevele dvouděložné jednoleté 1–1,5 l/ha
400-600 l vody/ha

AT 1) do 3 dnů po zasetí
3) max. 1x

Maximální počet aplikací: 1 x za vegetační sezónu; u vymezených indikací je možná aplikace dělená při dodržení max. povolené dávky

Brambory se ošetřují v dávce 1 – 2 l/ha po slepé přiorávce a vláčení, nejpozději však 3 dny před vzejitím brambor, nikdy ne po vzejití. Po 
postřiku se z kultivačních prací provádí již jen nahrnování ve fázi poupat. Vytvoří-li se silný škraloup dříve, je dřívější mělká kultivace 
účelná, i když se potom může snížit herbicidní účinek. Přípravek není vhodné používat na extrémně lehkých půdách. Přípravek je velmi 
vhodný i pro rané brambory, kde postačí použít spodní hranici dávkování. Při pěstování brambor v odkameněných řádcích se Ipiron 45 SC 
aplikuje preemergentně, nejpozději na počátku vzcházení plevelů. Vzhledem k delší době mezi aplikací a uzavřením řádků je vhodné použít 
v rámci registrovaného rozpětí vyšší dávku.

Mrkev se ošetřuje po zasetí před vzejitím. V případě nového silného zaplevelení později vzcházejícími plevely lze přípravek použít i 
opakovaně po vzejití, ve fázi 2 a více pravých listů plodiny. Je nutné dodržet maximální povolenou dávku přípravku za vegetaci! Na 
písčitých a rašelinných půdách se aplikuje až na list, aby nedošlo k poškození mrkve a přípravek byl dobře účinný. V semenačce se ošetřuje 
na list po vzejití plevelů. V mrkvi se Ipiron 45 SC používá v dávce 1,25–2 l/ha.

Petržel se ošetřuje po zasetí před vzejitím dávkou 1,5–2 l/ha.

Celer se ošetřuje po zakořenění cca 10–14 dní po výsadbě (do fáze 2 listů plevelů) v dávce 1,5 – 2 l/ha. Nelze použít do celeru řapíkatého.

Lupina, hrách, sója a bob se ošetřují do 3 dnů po zasetí, vždy však před vzejitím luskoviny. Bob je třeba zasít nejméně 7 cm hluboko. V 
lupině se Ipiron 45 SC použije v dávce 2 l/ha. V bobu a hrachu se používá 1,5 – 2 l/ha. V sóji se dávkuje 1,5-2 l/ha.

Len se ošetřuje hned po zasetí, nejpozději však do tří dnů po zavláčení. Je třeba dodržet hloubku setí 3 cm a vysévat do dobře připravené 
půdy bez hrud. Před postřikem se zkontroluje, zda byla hloubka setí dodržena. Nepoužívat na extrémně lehkých a štěrkovitých půdách, 

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Upřesnění podmínek aplikace:
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postřik musí být proveden přesně a rovnoměrně. Přípravek může snížit vzcházivost podsévaného jílku mnohokvětého, proto se doporučuje 
podsévat ho do hloubky rovněž 3 cm jako len. Ipiron 45 SC se používá v dávce 1,25–2 l/ha.

Slunečnice se ošetřuje dávkou 1 – 1,5 l/ha do 3 dnů po zasetí před vzejitím. Je třeba dodržet zejména na lehkých půdách správnou hloubku 
výsevu! 

Ozimé obilniny – tj. pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé – se ošetřují do 3 dnů po zasetí před vzejitím dávkou 1 l/ha.

Kukuřice se ošetřuje po zasetí před vzejitím v dávce 1,5 – 1,75 l/ha.

Kmín se ošetřuje ve fázi 3 a více pravých listů dávkou 1,5–2 l/ha.

Fenykl se ošetřuje dávkou 1,25 – 2 l/ha do 2 dnů po zasetí nebo po vzejití ve fázi 3 a více pravých listů plodiny, ve druhém roce se použije 
přípravek na jaře po proplečkování.

Růstové fáze plodin:
preemergentní aplikace - po zasazení před vzejitím
postemergentní aplikace - viz upřesnění uvedená u jednotlivých plodin pod tabulkou

Růstová fáze škodlivého činitele:
preemergentní aplikace - plevele nejsou vzešlé
postemergentní aplikace - plevele max. 2 pravé listy tj. BBCH 12

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřovaných rostlinách; použití přípravku konzultujte s držitelem registrace. Pokud po 
preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin 
a následné poškození ošetřovaného porostu.
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

V rámci normálního osevního postupu není volba následných plodin omezena, pouze pěstování brukvovitých rostlin a cibule by mělo 
následovat po střední orbě. V případě, že dojde k předčasné zaorávce plodiny, která byla ošetřena přípravkem Ipiron 45 SC, lze jako 
náhradní plodiny vysévat po předchozí střední orbě kukuřici, ozimé obilniny, fenykl a petržel a s odstupem 2 měsíců pak mrkev, bob a 
hrách.

Spektrum herbicidní účinnosti.
Plevele citlivé: penízek rolní, hořčice rolní, kolenec rolní, violka rolní, pomněnka rolní, kopřiva žahavka, pěťour maloúborový, laskavce, 
merlíky, ředkev ohnice, kokoška pastuší tobolka, konopice, tetlucha kozí pysk, heřmánkovec přímořský, mák vlčí, rdesno blešník, starečky, 
lebedy, šruchy, kopretina osenní, hluchavky, ptačinec žabinec, vikve, pryšce.
Plevele méně citlivé: lilek černý, rozrazily, svízel přítula v závislosti na dávce přípravku.

SPa1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu linuron více než 1 x za 
vegetační sezónu.

Dávka postřikové kapaliny: 400-600 l/ha.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schváleními postřikovači. 
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční 
schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. Vždy je nutné zajistit 
kvalitní osevní lůžko bez hrud a dodržet předepsanou hloubku setí nebo sázení plodin!
Při aplikaci na lehkých půdách je nutné ve všech plodinách použít dávkování ve spodní hranici uvedeného rozmezí.
U indikací celer, kmín kořenný, hrách, sója luštinatá a lupina nelze vyloučit pokles účinnosti přípravku při jeho použití na středních a 
těžkých půdách.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední 
plodiny.

Přípravek IPIRON 45 SC není povolen pro leteckou aplikaci.

PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY: Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Přípravek v obalu je třeba nejprve homogenizovat, 
např. promícháním nebo protřepáním. Poté se odměřená dávka přípravku vlije do nádrže aplikačního zařízení předem naplněné do poloviny 
vodou a za stálého míchání se doplní na stanovený objem; nebo se použije předmíchávací zařízení, pokud je jím aplikační zařízení 
vybaveno. Připravenou aplikační kapalinu je třeba bezodkladně spotřebovat.

ČIŠTĚNÍ APLIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ: Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte a opakovaně (min. 2x) vypláchněte vodou 
(vždy min. čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně vhodným čistícím přípravkem v souladu s návodem na jeho použití. 
Nevyplachujte v dosahu zdrojů podzemních vod a recipientů povrchových vod! 
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně 
ošetřovaných rostlin zbytky přípravku IPIRON 45 SC.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí

Přípravek je z hlediska ochrany vodních organismů vysoce toxický.
SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od 
povrchových vod < 100 m.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 metry vzhledem k povrchové vodě.
SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 1 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Nebezpečný pro necílové rostliny
Pre-emergentní aplikace:
SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 1 m od okraje ošetřovaného pozemku.
Post-emergentní aplikace:
SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů a půdních 
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mikroorganismů.

Podmínky správného skladování:

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách od +5°C do +30°C 
odděleně od potravin, nápojů a krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chránit před mrazem, vlhkem a přímým 
slunečním svitem.

Způsob likvidace obalu, neupotřebitelných zbytků, aplikační kapaliny a oplachových vod

Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně 
vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1100°C ve druhém stupni s retenční dobou 2–3 s a čištěním plynných zplodin. Případné 
zbytky přípravku se po smíchání s hořlavým materiálem (piliny), spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly. Zbytky postřikové 
kapaliny a oplachové vody zřeďte vodou v poměru 1:5 a beze zbytku vystříkejte na ošetřovaném pozemku, nesmějí však být zasaženy 
zdroje podzemních a recipienty povrchových vod.
Mimořádné opatření v případě nehody: Rozlitý přípravek se posype hořlavým materiálem (piliny) a ten se spálí ve spalovně s 
dvoustupňovým spalováním s teplotou ve 2. stupni 1100°C s retenční dobou 2-3 s a čištěním plynných exhalátů.

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a domácích zvířat:

Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě aplikační kapaliny a při aplikaci postřikem: Pro ochranu rukou gumové nebo plastové 
rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1. 
Ochrana dýchacích orgánů, očí a obličeje není nutná. Pro ochranu těla pracovní ochranný oděv proti kapalným chemikáliím podle ČSN EN 
14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1 označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340. Dodatečná ochrana 
hlavy není nutná. Pro dodatečnou ochranu nohou pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holinky) podle ČSN EN ISO 
20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském 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. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po 
důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Opatření při požáru:

Přípravek není hořlavý. Eventuelní požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, eventuelně pískem a zeminou. Vodu lze použít 
jen výjimečně, a to formou jemného zamlžování, nikoliv silným proudem, a pouze v případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby 
kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména aby nemohla proniknout do veřejné kanalizace, 
zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu. 
Důležité upozornění: Při požáru je nutno použít izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin.

První pomoc:

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 ihned potřísněný oděv. Kůži omyjte velkým množstvím pokud možno vlažné vody popř. mýdlem nebo jiným vhodným mycím 
prostředkem.

První pomoc při zasažení očí:

Promývejte oči velkým množstvím tekoucí vody 10-15 minut.

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.

Dodatková informace firmy Novafito S.p.A.

Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem na použití. Společnost Novafito S.p.A. nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené 
nesprávným použitím či skladováním přípravku.
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