
Působení:
COMMPAS je systémový, selektivní herbicid a účinná látka clomazone je řazena do skupiny
oxazo li dinonů, u citlivých druhů inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů.
Clomazone je používán proti jednoletým dvouděložným plevelům a svízeli, nepůsobí však
proti plevelům rozmnožujícím se kořeny.

Spektrum účinnosti: Plevele citlivé: svízel přítula, hluchavka nachová, ptačinec žabinec,
rozrazil perský, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní.

Návod na použití:
Plodina                Škodlivý              Dávkování,         OL       LA       Poznámka
                          organismus           mísitelnost

brambor          svízel přítula,           0,25 l/ha           AT         -        1) po slepé proorávce
                              plevele                 300-400 l                                 3) max. 1x
                         dvouděložné            vody /ha
                            jednoleté

řepka               svízel přítula,           0,25 l/ha           AT         -        1) preemergentně do 3
olejka                    plevele                 300-400 l                                 dnů po zasetí
ozim                 dvouděložné            vody /ha                                  3) max. 1x
                            jednoleté

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

Růstová fáze plodin v době ošetření:
• řepka olejka – preemergentně do 3 dnů po zasetí
• brambory – po slepé proorávce, vegetační vrcholy musejí být pod povrchem půdy
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými 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.
Předpokladem účinnosti půdního herbicidu je dodržení zásad správné agronomické praxe při
přípravě půdy pro setí. Použití přípravku při minimálním zpracování půdy konzultujte s
držitelem registrace.
Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze přípravek aplikovat. Pokud
po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých
půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného
porostu.
Pěstování následných plodin bez omezení.
Citlivost náhradní plodiny je nutné konzultovat s držitelem registrace.
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky
nebo pozemky určené k setí. 
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za
bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších
osob. 

Příprava postřikové kapaliny:
Při přípravě aplikační kapaliny dbejte na důkladné vypláchnutí přípravku z obalu, aby
nedocházelo ke snížení koncentrace při přípravě aplikační kapaliny.
Před použitím přípravek důkladně protřepeme. Odměřené množství vlijeme do nádrže
postřikovače zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplňte nádrž postřikovače na
stanovený objem vodou. Při aplikaci musí být zabezpečeno stálé promíchávání postřikové
kapaliny. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže
odděleně. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. Před aplikací
zkontrolujeme dávkování a činnost trysek. Připravenou postřikovou kapalinu je nutné
bezodkladně spotřebovat.

Čištění aplikačního zařízení:
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého
aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku
COMMPAS.

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl
přípravek, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po
skončení postřiku podle následujícího postupu:
1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou

objemu nádrže postřikovače).
2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou

objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čistícího prostředku nebo sody (3%
roztokem). V případě použití čistících prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu “2“ ještě dvakrát.
4) Trysky a sítka musí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování. 

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenze kapsulí, určený k preemergentní aplikaci proti jednoletým dvouděložným
plevelům v řepce olejné a bramborách.

Účinná látka: clomazone 360 g/l, tj. 2-(2-chlorbenzyl)-4,4-dimethylisoxazolidin-3-on
CAS název: 2-[(2-chlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-3-isoxazolidinone

POZOR!
Označení z hlediska zvláštních rizik: 
Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Další označení z hlediska zdraví lidí: Obsahuje směs izomerů toluen-di-isokyanátu, difenylmethan-diisokyanátových izomerů, ethan-1,2-diamin a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on.
Může vyvolat alergickou reakci.

Označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní 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.
OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II.stupně zdrojů podzemní a povrchové vody. 
SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
Nebezpečný pro necílové rostliny.
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a mikroorganismů. 
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:
včel: nevyžaduje klasifikaci
vodní organismy: škodlivý
zvěře: nevyžaduje klasifikaci

Registrační číslo : 4707-1
Balení: 1 lit. COEX láhev

Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce:

Cheminova A/S
P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Dánsko 
Tel.: (+45) 9690 9690

Distributor pro ČR:

Agro Protec  s.r.o.
Dolní, 373 81 Kamenny Ujezd
Tel./fax: 387 201 995
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Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých uzamykatelných skladech při teplotách +5 až +20 °C

odděleně od potravin, nápojů a krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před
mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů. 

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, nesmí být uváděn na trh. Tento přípravek lze uvádět na trh a
použít v rámci podnikání, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jeho

chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s podmínkami stanovenými v rozhodnutí. Délku
prodloužené doby použitelnosti stanoví držitel registrace a před uvedením na trh zajistí její

vyznačení na obalech přípravku.

Likvidace obalů a zbytků:
Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních vod a recipienty
povrchových vod. Prázdné obaly od přípravku několikrát vypláchněte vodou, která se nesmí
vylévat a použije se pro přípravu postřiku. Obaly poté dejte buď do sběru k recyklaci, nebo k
likvidaci ke spálení ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou
1200 - 1400 °C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin. Stejně se spálí případné
zbytky přípravku po předchozím smícháním s hořlavým materiálem (pilinami apod.). Zbytky
postřikové kapaliny zředěné v poměru asi 1:5 likvidujte vystříkáním na okraji ošetřeného
pozemku v místě vzdáleném od vodotečí, studní a rybníků. 

Skladování:
Přípravek se skladuje v uzavřených originálních obalech v suchých uzamykatelných skladech
při teplotách 5 až 20 °C odděleně od potravin, nápojů a krmiv, hnojiv, desinfekčních
prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a
sáláním tepelných zdrojů. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Při práci s přípravkem používejte osobní ochranné pracovní prostředky: Ochrana
dýchacích orgánů: není nutná. 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 očí a obličeje: není nutná. Ochrana těla: celkový
pracovní/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. Dodatečná ochrana hlavy: není nutná. Dodatečná
ochrana 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)
Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.
Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí
nejezte, nepijte a nekuřte.
Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv a OOPP
před dalším použitím vyperte, resp. očistěte, popř. postupujte podle doporučení výrobce těch
OOPP, které nelze vyprat. U textilních prostředků se při jejich praní/ošetřování/čištění řiďte
piktogramy/symboly podle ČSN EN ISO 3758, umístěnými zpravidla přímo na výrobku. 
Přípravek není hořlavina. Případný požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem,
event. pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně a to formou jemného zmlžování,
ne silným proudem. Je třeba zabezpečit, aby kontaminovaná hasební voda, pokud byla při
hašení požáru eventuelně použita, neunikla z prostoru požářiště do okolí, zejména
nepronikla do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a
nezasáhla zemědělskou půdu.
Důležité upozornění: Při požárním zásahu musejí být použity izolační dýchací přístroje, neboť
při hoření mohou vznikat toxické zplodiny!
Zabezpečte dekontaminaci pracovních nástrojů a pomůcek.

Mimořádná opatření v případě nehody: Zabraňte úniku do vody a půdy. Kontaminované
plochy pokryjte vrstvou absorpčního materiálu. Kontaminovaný absorbent umístit ve
vhodných uzavíracích nádobách a tyto uložit před likvidací na vhodném schváleném místě. K
odstranění z podlahy a ostatních povrchů, použijte vlhký hadr. Do uzavíratelných nádob také
umístit všechny použité čistící pomůcky, kontaminované oděvy a předměty. 

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.
Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid.
Přetrvávají-li výjimečně dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské
ošetření. Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte
pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného
podráždění nebo podezření na alergickou reakci vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte
lékařské ošetření. Při zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory
pod víčky - čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí,
pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření). Při
náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při
vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek
/ etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list. 
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.

® registrovaná známka CHEMINOVA A/S
® registrovaná známka AgroProtec
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