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PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN – HERBICID. 

 

Ronstar® 25 EC 
Selektivní herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení dvouděložných a 
jednoděložných plevelů v cibuli, česneku a karafiátech. 
 

 

Účinná látka: oxadiazon 250 g/l 
tj. 5-terc-butyl-3-(2,4-dichlor-5-isopropoxyfenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-on 
 

   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
        zdraví škodlivý 
 

 
 
 
 
 
      nebezpečný pro 
      životní prostředí 
 
 
 
 

R 10 Hořlavý  

R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození  plic 

R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě 

R 36/38 Dráždí oči a kůži 

R 50/53 Vysoce toxický  pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé 
nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

  

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí 

S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 

S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání 

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 
lékařskou pomoc 

S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody 

S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným 
způsobem 

S 57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí 

S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo 
bezpečnostní listy 

S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc a ukažte tento obal nebo označení 

S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné 
brýle nebo obličejový štít 

 

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní 
prostředí. 
Přípravek je nebezpečný pro včely. Dodržujte vyhlášku č. 327/2004 Sb. 
Hořlavina II. třídy podle ČSN 650201 

Nebezpečné látky obsažené v přípravku: oxadiazon; benzensulfonová kyselina, mono C11-13-rozvětvené 
alkylderiváty, vápenaté soli; 2-methylpropan-1-ol; tristyrylfenol ethoxylovaný, směs izomerů; cyklohexanon; 
solventní nafta (ropná), těžká aromatická 

 

Registrační číslo:         3561-4 
 
Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce: Bayer S.A.S., 16 rue, Jean-Marie Leclair, F-69009,  
        Lyon, Francie 
Právní zástupce v ČR/dodavatel:  BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5;  
   tel. 266 101 111 
DISTRIBUCE:  AGROALIANCE s. r. o., 252 26 Třebotov 304, tel. 257 830 138 
 je registrovaná ochranná známka společnosti Bayer  

 
Balení:                5 l kanystr COEX HDPE/PA; 1 l láhev COEX HDPE/PA 
Datum výroby:   uvedeno na obalu 
Číslo šarže:         uvedeno na obalu 
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Doba použitelnosti:  při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech  

3 roky od data výroby 
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 
Ronstar 25 EC je kontaktní i půdní herbicid s reziduálním účinkem po dobu 3-4 měsíců. 
Plevele jsou nejcitlivější po vzejití do stadia 1-2 listů. 

 
Spektrum účinnosti 
velmi citlivé plevele: laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, zemědým 
lékařský, drchnička rolní, hluchavky, penízek rolní, hořčice rolní, rozrazily, ředkev ohnice, 
lilek černý, starček obecný, mléče, pryšce, kopřiva žahavka, pohanka svlačcovitá, 
heřmánky 
citlivé plevele: svízel přítula, rdesno ptačí, pěťour maloúborný, svlačec rolní 

             odolné plevele: ptačinec žabinec 
 
Z jednoděložných plevelů Ronstar 25 EC hubí: chundelku metlici, béry, rosičky, ježatku 
kuří nohu. 

 

Návod k použití 
Plodina 

 
Škodlivý činitel Dávkování OL Poznámka 

cibule plevele  3-4 l/ha  
400-600 l vody/ha 

 setá i ze sazečky  

česnek plevele  3-4 l/ha  
400-600 l vody/ha 

  

karafiát plevele 8-12 l/ha  
400-600 l vody/ha 

  
 

 

Upřesnění podmínek aplikace 
cibule setá - ve stádiu 2 a více pravých listů krátce po vzejití plevelů do vytvoření 1. páru 
pravých listů  
cibule ze sazečky, česnek - po vzejití, krátce po vzejití plevelů do vytvoření 1. páru 
pravých listů nebo preemergentně 
karafiáty - po výsadbě, 14 dnů po zakořenění 

 
Neaplikovat  - na oslabené kultury (mráz, infekce, stres) 

   - na mokré rostliny 
Preemergentní aplikaci provádět na vlhkou, dobře připravenou půdu. 
Postemergentní aplikace jsou závislé na slunečním svitu a vegetační aktivitě. Aplikovat 
za mírného počasí, zamezit zasažení sousedních kultur. 
 
Nepoužívat do kultury cibule sklízené na nať! 
Krátce po aplikaci zejména za vlhčího počasí a vyšších teplot může dojít k dočasnému 
slabšímu poškození porostu cibule, které však rychle odeznívá a nedochází k výnosové 
depresi. 
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Příprava aplikační kapaliny 

Odměřené množství přípravku se vlije do předmíchávacího zařízení postřikovače, pokud 
jím není vybaven do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a za stálého 
míchání se nádrž doplní na stanovený objem. 

 

Čištění aplikačního zařízení 
Aplikační zařízení musí být vyčištěno co nejdříve po ukončení aplikace, jinak je 
nebezpečí zaschnutí zbytků aplikační kapaliny a jejich obtížné odstraňování. 
Postup při čištění aplikačního zařízení: 
1. Vystříkejte všechnu aplikační kapalinu na ošetřovaném pozemku 
2. Rozeberte sací a výtlačné vedení a tryskové filtry a dobře je propláchněte ve vodě. 
3. Naplňte aplikační zařízení vodou na 10 % obsahu nádrže a spusťte míchání 
(doporučuje se rotační čistící tryska) 
4. Vystříkejte výplachovou kapalinu na právě ošetřeném pozemku 
5. Opakujte krok 3 a 4 
6. Zkontrolujte filtry, zda neobsahují viditelné usazeniny. 

 
 

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí 
SP1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. / Nečistěte aplikační 
zařízení v blízkosti povrchové vody. / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a 
z cest. 
Přípravek je nebezpečný pro včely. 

 

Podmínky správného skladování  
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a 
větratelných skladech odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a 
obalů od těchto látek při teplotách +5 – +30°C. Chránit před ohněm, zdroji tepla, vlhkem, 
mrazem a přímým slunečním svitem. Výrobce nepřebírá záruku za škody vzniklé 
nesprávným skladováním přípravku. 

 

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

Případné zbytky aplikační nebo oplachové kapaliny se naředí cca. 1:5 vodou a 
bezezbytku se vystříkají na ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje 
podzemních ani recipienty povrchových vod. 
Použité obaly od přípravku se nesmějí používat k jinému účelu! Prázdné obaly se 
důkladně vypláchnou vodou, která se následně použije pro přípravu aplikační kapaliny. 
Poté se obaly spálí ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním            
s teplotou 1100 °C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin. Stejným způsobem      
je nutno likvidovat případné nepoužitelné zbytky přípravku po jejich předchozím smíchání 
s hořlavým materiálem (např. piliny). 

 
Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka  

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod k použití! 
 
Při práci s přípravkem používejte doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:  
Ochrana dýchacích orgánů: čtvrtmaska podle ČSN EN 133 a ČSN EN 136 s filtrem proti 
organickým parám (ČSN EN 140) 
Ochrana očí a obličeje: uzavřené ochranné brýle nebo ochranný obličejový štít (ČSN EN 
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Ochrana těla: celkový ochranný oděv z textilního materiálu např. podle 
ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1 nebo jiný ochranný oděv označený 
piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340 
Ochrana hlavy: čepice se štítkem nebo klobouk  
Ochrana 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 nohou: pracovní nebo ochranná obuv např. gumové nebo plastové holínky 
podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 
Při přípravě aplikační kapaliny použít navíc zástěru z PVC či pogumovaného textilu. 
Kontaminované ochranné pracovní prostředky před dalším použitím vyperte nebo 
vyčistěte, popř. postupujte podle doporučení výrobce. 

 
Postřik se smí provádět jen za bezvětří nebo mírného vánku a v tom případě ve směru po 
větru od pracujících. Při práci a po ní až do svlečení ochranného oděvu a důkladného 
omytí celého těla teplou vodou a mýdlem není dovoleno jíst, pít a kouřit! 
Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny! 

 
 

První pomoc 
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte 
lékaře a poskytněte mu informace z etikety nebo bezpečnostního listu.  

 
Při požití: 
Vypláchnout ústa čistou vodou, podat postiženému 0,5 l vlažné vody, případně s 10 tabletami 
medicinálního uhlí.  Nevyvolávat zvracení, lékař provede výplach žaludku. V případě náhodného 
požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k 
lékaři. 
Při zasažení očí 
Vyplachovat velkým množstvím vody po dobu cca 15 minut a vyhledat lékaře. 
Při zasažení pokožky 
Zasažená místa omýt mýdlem a teplou vodou. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledat 
lékařskou pomoc. 
Při nadýchání 
Vynést postiženého na čerstvý vzduch, zajistit klidovou polohu, chránit před chladem, rozepnout 
mu na hrudníku oděv. 
 

Lékaře vždy informovat o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první 
pomoci. Terapii lze v případě potřeby konzultovat s toxikologickým střediskem nebo 
s naší dále uvedenou 24-hodinovou kontaktní službou: 

Klinika nemocí z povolání Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1 
128 08  Praha 2 
Tel. nepřetržitě: (+420) 224 919 293 nebo (+420) 224 915 402 

 

V případě jakékoliv eventuelní nehody či havárie, týkající se přípravku se, prosím, obraťte na 
adresu: 

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 99 Praha 5-Stodůlky 
Tel.: (+420) 266 101 111  fax (+420) 266 101 494 

 
V případě nezbytné potřeby a naší eventuelní nedostupnosti na výše uvedené adrese obraťte se, 

prosím na 24-hodinovou globální bezpečnostní službu Bayer CropScience: 
 

+1 760 476 3964 
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Opatření při požáru 
V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy 
Přípravek je hořlavinou II. třídy dle ČSN 65 02 01. 
Eventuelní požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, nebo pískem či 
zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně, a to pouze ve formě jemné mlhy, nikdy ne silným 
proudem a jen tehdy, kdy je dokonale zabezpečeno, že kontaminovaná hasební voda 
nemůže uniknout z prostoru požářiště do okolí, zejména nesmí proniknout do veřejné 
kanalizace, podzemních vod, recipientů povrchových vod a nesmí zasáhnout 
zemědělskou půdu. 
Při hašení požáru používat v dobře větraných prostorách schválenou ochrannou 
obličejovou masku s vhodným schváleným filtrem, v uzavřených prostorách izolační 
dýchací přístroj, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin. 

 
 

Dodatková informace společnosti Bayer: 
 

Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem k použití.  
Přípravek nesmí být používán v takových dávkách a kombinacích, které nejsou uvedeny v 
textu etikety anebo nejsou součástí písemných doporučení společnosti Bayer, platných 
pro aplikaci dodávaných přípravků na ochranu rostlin. 
V případě použití jakékoliv kombinace předem odzkoušejte vzájemnou mísitelnost 
jednotlivých zamýšlených složek. 
Společnost Bayer nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené odlišným použitím či 
nesprávným skladováním přípravku. 
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