
Libeccio
Postřikový herbicid ve formě suspenze kapsulí určený k preemergentní 
aplikaci proti jednoletým plevelům v bramborách a řepce olejné.

Kategorie uživatelů: Profesionální uživatel
Název a množství účinné látky: klomazon 360 g/l (32% hm.)
Název nebezpečné látky: 1,2-benzisothiazol-3-on, izokyanáty

Označení přípravku:
Nebezpečí
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte 
ji v poloze usnadňující dýchání.
P342+P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 
STŘEDISKO/lékaře.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, 
národními a mezinárodními předpisy.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví 
a životní prostředí.
SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení 
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

UFI: PQ9Y-RPX2-E106-6AUK
Držitel povolení / Osoba odpovědná za konečné balení a označení přípravku na ochranu rostlin na trhu:
Sipcam Oxon S.p.A., Via Sempione 195, 20016 Pero (MI), Itálie
Právní zástupce: STAPHYT s.r.o., č. p. 569, 664 57 Měnín, Česká republika
Evidenční číslo přípravku: 5305-1
Číslo šarže: uvedeno na obalu
Datum výroby formulace: uvedeno na obalu
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +30 °C
Množství přípravku v obalu: 1 l v HDPE/EVOH kanystru

Způsob působení:
Libeccio je systémový, selektivní herbicid obsahující účinnou látku klomazon ze skupiny oxazolidinonů, která u citlivých 
druhů inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů. 

Návod k použití/Rozsah povoleného použití:

Plodina, 
oblast použití

Škodlivý organismus, 
jiný účel použití

Dávkování, 
mísitelnost

OL 
(dny)

Poznámka  1) k plodině 
2) k ŠO
3) k OL 

4) Pozn. k dávkování 
5) Umístění
3) Určení sklizně

brambor plevele jednoleté 0,25 l/ha AT
1)  preemergentně od 00 BBCH 

do 08 BBCH

řepka olejka plevele jednoleté 0,25 l/ha AT
1)  preemergentně od 00 BBCH 

do 05 BBCH 

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

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině

brambor 200–500 l/ha postřik 1×

řepka olejka 200–400 l/ha postřik 1× 

Upřesnění použití:
Růstová fáze plodiny v době aplikace 
brambory - po výsadbě nebo po slepé proorávce, vegetační vrcholy musejí být pod povrchem půdy 
řepka olejka - preemergentně do 3 dnů po zasetí 

Spektrum účinnosti 
Citlivé plevele: kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, starček obecný, ptačinec prostřední, rozrazil břečťanolistý, 
lilek černý, penízek rolní 
Méně citlivé plevele: merlík bílý, zemědým lékařský, opletka obecná, hluchavka nachová, rozrazil perský, ježatka kuří noha 

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. 
Nepoužívejte na písčitých nebo velmi lehkých půdách. Nepoužívejte na půdách náchylných k podmáčení. 
Pro bezpečnost řepky olejky je důležité, aby bylo osivo přikryto alespoň 20 mm půdy.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu (vybělení listové plochy 
plodiny). Případné příznaky fytotoxicity jsou zpravidla přechodného charakteru bez vlivu na další růst a výnos plodiny. 
Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku. 
Za určitých klimatických podmínek, zejména vysokých teplot a vysoké vlhkosti, může docházet k vypařování účinné 
látky a poškození sousedních plodin. 

Následné plodiny 
V rámci běžného osevního postupu po sklizni plodiny lze pěstovat obilniny, řepku, bob, hrách, brambory, kukuřici, len, 
cukrovku a tuřín. Následné plodiny vyséváme po zpracování půdy alespoň do 15 cm hloubky. 

Náhradní plodiny 
V případě nutnosti zaorání ošetřeného porostu po podzimním ošetření je možné (po uplynutí 6 týdnů) zařadit ozimé 
obilniny nebo ozimý bob; na jaře pak jarní obilniny, hrách, bob, brambory, kukuřici, cibuli, mrkev, len a tuřín (minimální 
interval pro setí jarních obilnin, kukuřice, tuřínu, cibule, mrkve a lnu je 7 měsíců). 
V případě nutnosti zaorání ošetřeného porostu po jarním ošetření je možné (po uplynutí 6 týdnů) zařadit hrách, bob, 
brambory, mrkev, tuřín, cukrovku, cibuli a len. Po uplynutí 9 týdnů kukuřici a keříčkové fazole. 
Náhradní plodiny vyséváme po zpracování půdy alespoň do 25 cm hloubky. 
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek 
životního prostředí:
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina bez redukce tryska 50 % tryska 75 % tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

brambor, řepka olejka ozimá 4 4 4 4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

brambor, řepka olejka ozimá a jarní 10 10 10 10

Další omezení:
Přípravu aplikační kapaliny (postřikové jíchy) provádějte ve venkovních prostorách s dostatečným přísunem čerstvého 
vzduchu.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.
Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.
Po odložení osobních ochranných pracovních prostředků se osprchujte.
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.
Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty OOPP, které nelze prát.
Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
Obal s přípravkem je nutné před použitím důkladně protřepat a následně provést důkladné vymytí všech nádob a zaří-
zení, v nichž byl přípravek používán.
Postřik proveďte okamžitě po přípravě aplikační kapaliny.

Příprava aplikační kapaliny:
Uvedeno v bodu: „Další údaje a upřesnění“.

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků:
Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může 
způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.
Uvedeno v bodu: „Další údaje a upřesnění“.

Osobní ochranné pracovní prostředky:
Ochrana dýchacích orgánů: vždy při otvírání obalů a ředění přípravku: vhodný typ fi ltrační polomasky proti plynům 
a částicím podle ČSN EN 405+A1 nebo jiná polomaska/obličejová maska např. podle ČSN EN 140 nebo ČSN EN 136, 
s vhodnými fi ltry (např. fi ltry typ A) podle ČSN EN 143.
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 
s uvedeným kódem podle ČSN EN ISO 374-1.
Ochrana očí a obličeje: není nutná.
Ochrana těla: celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, nebo jiný ochranný 
oděv označený grafi ckou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688.
Dodatečná ochrana hlavy: není nutná.

Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 
20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu).
Společný údaj k OOPP: poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba vyměnit.

Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče, OOPP nejsou nutné. Musí však mít 
přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení.

Informace o první pomoci:
Všeobecné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (dýchací potíže, dušnost, astmatický záchvat, slzení, 
zarudnutí, pálení očí) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. 
První pomoc při nadýchání: Přerušte práci, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, nebo je pode-
zření ze vzniku astmatického záchvatu, vyhledejte lékařskou pomoc. 
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mý-
dlem, pokožku následně dobře opláchněte. 
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody a současně odstraňte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. 
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení. 
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze 
štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou 
terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

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

Likvidace obalů a zbytků:
Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních vod a recipienty povrchových vod. 
Po ukončení postřiku je třeba postřikovač řádně vypláchnout. Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy 
se naředí 1:5 vodou a bezezbytku vystříkají na ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod 
ani recipienty povrchových vod.
Prázdné obaly od přípravku několikrát vypláchněte vodou, která se nesmí vylévat a použije se pro přípravu aplikační 
kapaliny. Obaly se poté znehodnotí a spálí za stejných podmínek jako zbytky přípravku. Obaly od přípravku se nesmějí 
znovu používat k jakýmkoliv účelům!
Nepoužitelné zbytky přípravku případně s obaly se likvidují spálením ve schválené spalovně s dvoustupňovým spalova-
cím procesem a teplotou ve 2. stupni cca 1200-1400 °C s čištěním plynných exhalátů.

Další údaje a upřesnění:
Distributor pro ČR: AG Novachem s.r.o., Malešická 2470/16, 130 00 Praha 3, Česká republika

Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy 
odpovídajícího vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno 
povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí držitel povolení u laboratoře akreditované v členském 
státě Evropské unie. Držitel povolení je povinen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu přípravku a tuto 
skutečnost oznámit Ústavu do 5 dnů ode dne provedení změny na obalu přípravku.

Příprava aplikační kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže postřikovače naplněného do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte 
nádrž vodou na stanovený objem. Připravenou postřikovou kapalinu je nutné bezodkladně spotřebovat.

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků:
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 čisticího prostředku nebo sody (3 % roztokem). V případě použití čisticích prostředků postu-
pujte 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.

Dodatková informace:
Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem na použití. Společnost Sipcam Oxon S.p.A. nepřebírá zodpovědnost 
za škody způsobené nesprávným použitím či skladováním přípravku.
® je ochranná známka společnosti Sipcam Oxon S.p.A.
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PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.


